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قائمة التدفقات النقدیة 

٨

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٧٩٢٬٣٠٢٢٤٨٬٧٧٣الدخل قبل حساب الزكاة
تعدیالت لتسویة الدخل قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدیة

٢٬٢٩٦٬٧٢٣٢٬٣٠٥٬٥٤٠استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات
١٥٬٥١٢١٥٬٤١٩إطفاء أصول غیر ملموسة

٧٣٬٠٥٦٧٧٬٨٨١مزایا موظفین، بالصافي
٧٦٬٨٠٨٢٩٬٨٦٢شطب ممتلكات ومصانع ومعدات

)٣٥٬٩٥١()٤٩٬٤٧٧(شركة زمیلةحصة في أرباح 
١٠١٬٢٤٧٣٩٬٠٦١مخصص مخزون بطيء الحركة / متقادم

٩١٠٬٣٣٥٨٦٨٬٣٦٦تكالیف تمویل
)٤٤٬٢٦٧()٨٤٬١٣٤(إیرادات تمویل

٤٬١٣٢٬٣٧٢٣٬٥٠٤٬٦٨٤
تعدیالت رأس المال العامل:

١١٣٬٦٧٢٩٥٬٦١٢مخزون
)٤٩٥٬٩٢١(٢٥٩مدینون تجاریون

)١٫٢٦٣()٥٫٥٢١(مبالغ مدفوعة مقدما 
٢٨٦٫٤٧٣٧٦٫٠٠٤أخرىوأصول غیر متداولةأصول متداولة

)٤٨٦٬١١٠()٦٣٬٦٤٠(أخرى/ غیر متداولةدائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة
٤٬٤٦٣٬٦١٥٢٬٦٩٣٬٠٠٦

)٧٥١٬٩٠٣()٧٧٤٬٠٤٨(تكالیف تمویل مدفوعة
)٨٢٬٠٩٠()٩٧٬٢٤٣(زكاة مدفوعة

٣٬٥٩٢٬٣٢٤١٬٨٥٩٬٠١٣صافي التدفقات النقدیة المحققة من النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
)٨٩٩٬٩٩٣()٩٨٦٬٦٨٢(إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات
-١٠٬٠٠٠توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة

٧١٬٣٦٦١٦٬٦٣٩مستلمةإیرادات تمویل 

)٨٨٣٬٣٥٤()٩٠٥٬٣١٦(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات االستثماریة

النشاطات التمویلیة
)١٬٢٩٥٬١٣٤()١٬٥٦٠٬٠١٠(صافي الحركة في قروض ألجل

)١٬٢٩٥٬١٣٤()١٬٥٦٠٬٠١٠(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة

)٣١٩٬٤٧٥(١٬١٢٦٬٩٩٨صافي الزیادة (النقص) في النقد وما في حكمھ
١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

"یُتبــع"

اإلیضاحات المرفقة من  جزًءا من ھذه القوائم المالیة.٣٧إلى ١تُشّكُل
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إیضاحات حول القوائم المالیة

١٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

معلومات حول الشركة٠١

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

ل ھو ص. ب  سھم الشركة مملوكة للشركة من أ%٣٥بمدینة الجبیل الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة. إن نسبة ١٠٣٠٢الُمسجَّ
السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")، وباقي األسھم مملوكة للعامة.

لة  إلنتاج بولي بروبلین وبروبلین واسیتون وبولي ایثلین وأثیوكسیالت وأیثلین وأیثلین جالیكول وبسفینول وایثانول امین والشركة ُمسجَّ
محرم ١٢) في ٢١٨بموجب ترخیص صناعي وطني رقم (ات بتروكیماویة أخرىومنتجوكحوالت دسمة صناعیة وبولي كربونیت

الصادر من وزارة الطاقة م)٢٠١٩سبتمبر ١٠(الموافق ھـ١٤٤١محرم ١١وینتھي في م)٢٠١٦أكتوبر ١٣(الموافق ھـ١٤٣٨
والصناعة والثروة المعدنیة.

ین مصانع األولیفینات وجالیكول اإلیثیلین والبولي بروبلین والبولي إیثیلبدأت الشركة العملیات التجاریة لمعظم مصانعھا بما في ذلك 
. بدأ مصنع األمینات الخاص بالشركة العملیات التجاریة في ٢٠١١أكتوبر ١عالي الكثافة والبولي كربونات والفینوالت اعتباًرا من 

، وبدأ مصنع الكحول الطبیعي ٢٠١٣إبریل ١تجاریة في . وقد بدأ مصنع البولي إثیلین منخفض الكثافة العملیات ال٢٠١٢أغسطس ١٥
.٢٠١٥یونیو ٤(صنف المنظفات) العملیات التجاریة في 

. أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام٢-١

لدولیة للمعاییر ا، یتعین على جمیع الشركات الُمدَرجة في السوق المالیة السعودیة إعداد قوائمھا المالیة وفقًا ٢٠١٧ینایر ١اعتباًرا من 
نللتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیی

لمعاییر قوائم المالیة وفقًا ل(الُمشَار إلیھا معًا بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة").  أُِعدَّت ھذه ال
ة حسب المعاییر ا أول قوائم مالیة سنویة للشركة ُمعدَّ دولیة للتقریر لالدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة، وھي تَُمثُِّل

المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة.

بتلك السیاسات المعروضة في القوائم وقد نتج عن إعداد ھذه القوائم المالیة إحداث تغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة مقارنةً
، والتي أُِعدَّت وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١المالیة للشركة عن السنة المنتھیة في 

السعودیة.

) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة أن ١(یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
تتماشى سیاسات المنشأة المحاسبیة المستخدمة في قائمة المركز المالي االفتتاحیة وطیلة جمیع الفترات المعروضة في قوائمھا المالیة 

ریر المالي مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والساریة األولى المعدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتق
ریر المالي قالمفعول في نھایة فترتھا المالیة األولى الُمْفَصح عنھا وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.  وعلیھ، فإن المعاییر الدولیة للت

قد ُطبِّقَت عند إعداد القوائم المالیة كما في ٢٠١٧دیسمبر ٣١السعودیة والصادرة والساریة المفعول كما في المعتَمدة بالمملكة العربیة 
دیسمبر ٣١وعند إعداد معلومات المقارنة المعروضة كما في وعن السنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١وعن السنة المنتھیة في 

.  وقد ُعِرضت ٢٠١٦ینایر ١تاحیة المعدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي كما في وعند إعداد قائمة المركز المالي االفت٢٠١٦
ح اتأثیرات التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة فیما یتعلق بمعلومات المقارنة في اإلیض

)٦.(

أساس القیاس٢-٢

القوائم المال یة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. وفیما یتعلق بمكافآت الموظفین ومزایا ما بعد تُعَدُّ
التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.

الشركة.تُْعَرض القوائم المالیة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى 

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

١١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ة. التقدیرات ٣ واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ

إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنھا من یتطلُب
عدم حول القوائم المالیة. غیر أنَّاإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاریخ تقدیم التقریر 

التیقن حیال ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات 
لظروف وتُستَخدم طقیة وفقًا لالتي تتأثر في المستقبل. وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى یُعتقَد بأنَّھا من

لتقدیر القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات غیر المتوفرة بسھولة ووضوح من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
یرات أو فترة داألساسیة بصورة مستمرة. ویُعتَرف بالتعدیالت التي تُجرى على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التق

التنقیحات والفترات المستقبلیة التي إن تغیرت فإنھا تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

المصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة٣-١

االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة المستقبلیة ُن اریخ قائمة المركز والمصادر األخرى بتتَتََضمَّ
ل مخاطر جوھریة مما ینشأ عنھا تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات خالل السنة المالیة: المالي التي قد تُشّكِ

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة٣-١-١

عادلة وحدة المدرة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، والتي تمثل قیمتھ الیتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو ال
على البیانات المت حة من اناقًصا تكالیف البیع أو قیمتھ قید االستخدام، أیھما أعلى. وتحتسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف االستبعاد بناًء

لمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق معامالت البیع الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري ل
ة. مالقابلة للمالحظة ناقًصا التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. وتُحتسب القیمة قید االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصو

أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا الشركة بعد أو وتتحقق التدفقات النقدیة من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتَ ُن َضمَّ
االستثمارات المستقبلیة الجوھریة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وتُعَدُّ

ستقبلیة ات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الداخلیة المالقیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفق
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات.

وترى اإلدارة أن كافة المصانع المقامة مشروطة مسبقًا باتفاقیة تخصیص الغاز، ولیس للشركة الخیار بتخفیض / توقف أي من ھذه 
كبیر على التدفقات النقدیة الداخلیة المصانع؛ وعلیھ فإن المستوى األدنى من التدفقات النقدیة الداخلیة القابلة للتحدید التي تعتمد إلى حٍدّ

الشركة ككل  من األصول األخرى أو مجموعة األصول یتمثل في التدفقات النقدیة الداخلیة المحققة من كافة المصانع معًا. وعلیھ فإنَّ
غرض اختبار حساب االنخفاض في القیمة.تُعتبر وحدة ُمِدَرة للنقد كاملة ب

مخصصات٣-١-٢

تعتمد المخصصات، بطبیعتھا، على التقدیرات والتقییم للتأكد من استیفاء معاییر االعتراف، بما في ذلك تقدیرات احتمالیة التدفقات 
یرھا من االعتبار، المشورة القانونیة وغالنقدیة الخارجیة. وتستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، بعد األخذ بعین 

المعلومات المتاحة حالیا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافآت نھایة الخدمة وتكالیف المغادرة، إن وجدت، أحكام اإلدارة في 
ات المتعلقة نسبة للمخصصتقدیر التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نھایة الخدمة وأغالق الموقع أو أي تكالیف أخرى. وبال

بالمطلوبات غیر المؤكدة فقد تضمنت أفضل تقدیرات من جانب اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدیة الصادرة.

افتراضات طویلة أجل متعلقة بمزایا موظفین٣-١-٣

مدفوعات مزایا ما بعد التوظیف المحددة ومكافآت نھایة الخدمة  االلتزامات التي سیُجَرى سدادھا مستقبال، وتستلزم وضع افتراضات تَُمثُِّل
لاللتزامات المتوقعة والقیم العادلة ألصول البرامج، إن وجدت. ویستلزم المعیار المحاسبي من اإلدارة وضع افتراضات إضافیة بشأن 

شیر مل وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. وتستالمتغیرات مثل معدالت الخصم ونسبة زیادات المكافآت ومعدالت الوفیات ودوران الع
إدارة الشركة دوریًا اكتواریین خارجیین بشأن ھذه االفتراضات. ویمكن أن تؤثر التغیُّرات في االفتراضات الرئیسة تأثیًرا جوھریًا على

بدھا.التزامات المزایا المتوقعة و / أو تكالیف المزایا المحددة للموظفین الدوریة التي یتم تك
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مة)إیضاحات حول القوائم المالیة (تت

١٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ة٠٣ (تتمة)التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ

ة المتعلقة بتطبیق المعاییر المحاسبیة٣-٢ األحكام المحاسبیة الھامَّ

فیما یلي األحكام الھامة التي لھا تأثیر ھام للغایة على المبالغ الُمْعتََرف بھا في القوائم المالیة:

األجزاء المركبة للممتلكات والمصانع والمعدات٣-٢-١

أصول الشركة الُمصنَّفة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات على أساس طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة  تُْستَْھلَُك
ة. ة بحیث یُستَھلك كل جزء بصورة منفصلاالقتصادیة. وعند تحدید العمر اإلنتاجي لألصل، فإنھ یُقسَّم إلى مكونات ذات أھمیة نسبی

ر اویتعیَّن إبداء األحكام عند التحقق من تجزئة األصل األكبر الى مكونات ھامة، وأثناء تحدید أھمیة البند، فإن اإلدارة تأخذ في االعتب
في العمر اإلنتاجي بالمقارنة معاألھمیة النسبیة لقیمة األصل المجزأ إلى مكونات وكذلك األھمیة النسبیة لعوامل الجودة مثل الفرق

األصل األم وطریقة استھالكھ ودورة إحاللھ / جدول صیانتھ.

المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن٠٤

طبیق ھذه القوائم المالیة للشركة. وتنوي الشركة تإصدارفیما یلي بیان بالمعاییر والتفسیرات الصادرة غیر ساریة المفعول حتى تاریخ
المعاییر، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح ساریة المفعول.

باألدوات المالیة٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( ) المعنّي
والتوقف عن االعتراف باألصول والمطلوبات المالیة، ) "األدوات المالیة" تصنیف وقیاس ٩یتناول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ینایر ١ویقدم قواعد جدیدة لمحاسبة تغطیة المخاطر ونموذج جدید لالنخفاض في قیمة األصول المالیة. وال یستلزم تطبیق المعیار حتى 
نھ لن تكون ھناك أي تأثیرات جوھریة وخلصت إلى أ٢٠١٧، لكنھ متاح للتطبیق المبكر. وقد قیَّمت الشركة تأثیر المعیار للعام ٢٠١٨

.٢٠١٨ینایر ١تتعلق بتطبیق ھذا المعیار. ولم تطبق الشركة المعیار الجدید قبل 

) المعني باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) ١٨باإلیرادات. وسیحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیاًرا جدیًدا لالعتراف 

) الذي یغطي عقود اإلنشاء.١١الذي یغطي اإلیرادات الناتجة عن بیع البضاعة وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم (

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

ا بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي ُمعدَّل. یسري المعیار الجدید على أول فترات أولیة ضمن الفترات المالیة ویسمح المعیار بالتطبیق إمَّ
، ویسمح بالتطبیق المبكر لھ.٢٠١٨ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

وخلصت إلى أنھ لن تكون ھناك أي تأثیرات جوھریة تتعلق بتطبیق ھذا المعیار. ولم تطبق ٢٠١٧ركة تأثیر المعیار للعام وقد قیَّمت الش
.٢٠١٨ینایر ١الشركة المعیار الجدید قبل 
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القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات حول

١٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن٠٤

) المعني بعقود اإلیجار١٦المالي رقم (المعیار الدولي للتقریر 
أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیاًرا جدیًدا لالعتراف بعقود اإلیجار. وسیحل ھذا المعیار محل:

) المعني بعقود اإلیجار١٧معیار المحاسبة الدولي رقم (·
): "التأكد فیما إذا كان ترتیب IFRICر المالیة () الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاری٤التفسیر رقم (·

ما ینطوي على عقد إیجار"
الحوافز التشجیعیة-عقود اإلیجار التشغیلي -) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥التفسیر رقم (·
القانوني لعقد اإلیجارتقییم جوھر المعامالت المتضمنة الشكل -) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة: ٢٧التفسیر رقم (·

)، یتعین على المستأجرین التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (داخل قائمة المركز المالي) وعقد ١٧وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
ن المستأجرین ) حالیًا م١٦اإلیجار التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). ویتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

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

تأجرین تطبیق ھذا اإلعفاء.للمس

)، یعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في ١٦ووفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
.٢٠١٩ینایر١السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة معینة مقابل عوض. والتاریخ اإللزامي لتطبیق المعیار ھو 
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

١٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة". األصول متداولة وذلتظِھر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء ك وتُعَد

عندما:

یُتوقع تسییلھا أو تكون ھناك نیة لبیعھا أو استنفادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة،·
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،·
یتوقع بیعھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمْفَصح عنھا،·
وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني تكون في صورة نقد ·

عشر شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.

كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة. وتَُصنَُّف

المطلوبات متداولة وذلك عندما: وتُعَدُّ

العمل التشغیلیة العادیة،یُتوقع سدادھا خالل دورة·
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،·
استحقاق سدادھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمفَْصح عنھا،·
عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.·

الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.وتُ َصنُِّف

ممتلكات ومصانع ومعدات

أصول مملوكة
الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة، إْن تُْدَرُج

ن تلك التكالیف تكلف ة استبدال قِطع غیار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع اإلنشائیة ُوِجَدت. وتتضمَّ
تكلفتھا كافة المبا ُن غ لطویلة األجل (األصول المؤھلة) في حال استیفاء معاییر االعتراف. وفي حالة إنشاء ھذه االصول داخلیا، تَتََضمَّ

عھ الحالي كي یصبح جاھًزا لالستخدام المستھدف لھ من قبل اإلدارة، وتُستبعد كافة التكالیف الالزمة إلحضار األصل إلى موقعھ ووض
ل أي تكالیف دراسة جدوى على المصاریف عند تكبدھا ما لم تتعلق بأصل  مثل المصاریف العمومیة واإلداریة وتكالیف التدریب. وتُحمَّ

عد بھ مباشرة. وتُدَرج تكالیف ما قبل التشغیل خالل فترة بدء التشغیل بالصافي بقابل للتمییز بصور محددة یتم إنشاؤه داخلیًا وتتعلق 
خصم المتحصالت من بیع اإلنتاج التجریبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات، شریطة أن تكون التكلفة متعلقة بھ 

األصل في حالة جاھزة لالستخدام للغرض المستھدف منھ.مباشرة والتي تستوفي معاییر االعتراف، وحتى المرحلة التي یصبح فیھا

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

إنتاجیة محددة، وتُستَھلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما یُجَرى فحص رئیسي (صیانة دوریة / توقف عن العمل مخطط لھما)، یُعتَرف 
ل كبند مسقل لھ االعتراف. وتُبالتكلفة المتعلقة بھ مباشرة في القیمة الدفتریة للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استیفاء معاییر سجَّ

عمر إنتاجي یساوي بوجھ عام الفترة الزمنیة حتى الفحص الرئیس المقرر التالي (الصیانة الدوریة). وفي حالة إجراء الصیانة الدوریة 
تكالیف اإلصالح ویُعتَرف بكافةالتالیة قبل التاریخ المخطط لھا، تُقیَّد القیمة الدفتریة الحالیة للصیانة الدوریة السابقة كمصروف فوًرا.

والصیانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تكبِّدھا.

القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة من سحب أصل ما من الخدمة بعد استخدامھ في تكلفة األصل ذي العالقة في حال استیفاء معاییر تُْدَرُج
فة دوریة تقییًما للتوقعات والتقدیرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة.االعتراف بمخصص ما. تجري الشركة بص
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تمة)إیضاحات حول القوائم المالیة (ت

١٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
(تتمة)أصول مملوكة

مصاریف البیئة والصحة والسالمة واألمن، بما في ذلك تكالیف  معالجة التلوث، إذا استوفت معاییر االعتراف، وخصوًصا أن تَُرْسَمُل
ھذه التكالیف ضروریة بموجب التشریعات السائدة المعمول بھا والزمة الستمراریة ترخیص التشغیل أو مفروضة وفقًا للمتطلبات 

ھذه المصاریف مع  تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعداتاإللزامیة الخاصة بالشركة بشأن البیئة والصحة والسالمة واألمن. تَُرْسَمُل
ذي العالقة والذي تنتمي إلیھ ھذه المصاریف.

ویُحتَسب االستھالك من تاریخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص لھ أو من التاریخ الذي تصبح فیھ ھذه 
أة ذاتیًا.األصول جاھزة لالستخدام المستھدف منھا بالنسبة لألصول المنش

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

سنة٤٠-١٣المباني
سنة٥٠-٤المصانع والمعدات

سنوات١٠-٣أثاث وتركیبات وتجھیزات مكتبیة
سنوات٤سیارات 

سنة٢٠-١٫٥كتالیست (مواد محفزة)

نتُجَرى في نھایة كل سنة مالیة مراجعة على القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك، وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كا
ذلك مناسبًا.

األصول قید اإلنشاء غیر الجاھزة للغرض المستھدف لھا. وال تُْستَْھلَُك

والمصانع والمعدات وأي جزء ھام ُمْعتََرف بھ مبدئیًا عند استبعاده أو عند عدم وجود ویتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات 
منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھ. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بین صافي 

دخل الشامل اآلخر.إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل وال

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

أصول مستأجرة
ن)، عقد إیجار تستند على جوھر  قیة االتفاقیة عند بدء عقد اإلیجار. ویُعتمد تقییم االتفاإن تحدید ما إذا كانت اتفاقیة ما تُعَدُّ، (أو تتضمَّ

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

عقد اإلیجار. ویُجَرى تقییم كافة عقود اإلیجار، سواء كانت عقود إیجار صریحة أو عقد إیجار ضمني في اتفاقیات أو ترتیبات أخرى، 
لتصنیفھا كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.

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

اإلیجار وذلك لتحقیق معدل ثابت من الفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من اإلیجار ما بین تكالیف تمویل وانخفاض في التزام 
بتكالیف التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. االلتزام. ویُْعتََرُف

األصل الُمستأَجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. غیر أنھ، في حالة عدم التأكد  كیة المعقول بأن الشركة ستحصل على الملوسیُْستَْھلَُك
األصل على مدى العمر االنتاجي الُمقَدَّر لھ أو فترة عقد االیجار، أیھما أقصر. بنھایة مدة عقد اإلیجار، یُْستَْھلَُك

ل بموجبھا جزء كبیر من المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكیة إلى  عقود اإلیجار التي ال یُحوَّ ل الشركة كعقود إیجار تشغیتَُصنَُّف لي. وتُحمَّ
الدفعات المسدَّدة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (بالصافي بعد حسم أي حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الدخل والدخل الشامل 

اآلخر وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.
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المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

١٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المحاسبیة الھامةملخص بالسیاسات ٠٥

أصول غیر ملموسة
تُقَاس األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا. وتُقَاس األصول غیر الملموسة 

ر الملموسة بھا، تُدَرج األصول غیالمستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي 
بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة، إن ُوجدت.

األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة  وتُصنَّف األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. وتُْطفَأُ
ى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ویجرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند وجود مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة األصل على مد

غیر الملموس. وتُجرى مراجعة فترة وطریقة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل سنة 
عن التغیرات في ال عمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا مالیة. ویُحاَسُب

األصل بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یكون مالئًما، ویُعتبر ذلك كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. ویُعتَرف بمصروف إطفاء 
ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصاریف تماشیًا مع وظیفة األصل األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة ف

غیر الملموس.

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

سنة٢٠-٣الترخیص 

األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غیر ملموس بالفرق بین  صل صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألتُقاُس
غیر الملموس ویُعترف بھا في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند توقف االعتراف باألصل.

شركة زمیلة
التشغیلیة والشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس الشركة نفوذًا ھاما علیھا. والنفوذ الھام ھو صالحیة المشاركة في قرارات السیاسات المالیة

للشركة المستثمر فیھا، لكنھ ال یعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.

باالستثمارات مبدئیًا با عن االستثمار في شركة زمیلة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة. ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یُْعتََرُف تكلفة، لیُحاَسُب
مل اآلخر والدخل الشامن أرباح أو خسائر ما بعد الشراء للشركة المستثمر فیھا في قائمة الدخل وتُعدَّل الحقا لالعتراف بحصة الشركة 

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

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

الشركة الزمیلة. ویُظَھر أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر لھذه أرباحوتُظِھر قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر حصة الشركة في 
عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیِّر ُمْع تََرف بھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. فضًال

الشركة الزمیلة، تعترف الشركة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما یكون مناسبا، في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة.

وعندما تعادل حصة الشركة من الخسائر في االستثمار المحاسب عنھ وفقًا لطریقة حقوق الملكیة أو تتجاوز حصتھا في المنشأة، بما 
في ذلك أي حسابات مدینة طویلة األجل أخرى غیر مكفولة بضمانات، ال تعترف الشركة بالخسائر اإلضافیة، ما لم تتكبد التزامات أو 

تسدد دفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

سائر لزمیلة. كما تُحذَف الخوتُحذَف األرباح الناشئة عن المعامالت ما بین الشركة وشركتھا الزمیلة في حدود حصة الشركة في الشركة ا
ل. على انخفاض في القیمة األصل الُمحوَّ غیر المحققة، ما لم تقدم المعاملة دلیًال
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

١٧

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)شركة زمیلة
والدخل الشامل اآلخر خارج الربح التشغیلي.ویُظَھر إجمالي حصة الشركة في صافي نتائج شركة زمیلة في قائمة الدخل 

القوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا للشركة. وفي حال عدم إجراء ذلك، تجرى عندئذ وینبغي أن تُعَدُّ
تتماشى شركة. كما تُجَرى التسویات كيالتسویات كي تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالیة الُمفَْصح عنھا مع تلك الخاصة بال

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

مارھا ة عن االنخفاض في قیمة استثبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد الشركة فیما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئ
د الشركة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن  في شركتھا الزمیلة. وكما بكل تاریخ تقدیم التقریر حول القوائم المالیة، تحّدِ

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

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

بأي فرق ھ العادلة وتعترف بھ. ویُعتَرفوعند فقدان النفوذ الھام على الشركة الزمیلة، تقوم الشركة بقیاس أي استثمار محتفظ بھ بقیمت
د في ابین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان النفوذ الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ واإلیرادات المتحصلة من االستبع

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة
إعداد التقریر حول القوائم المالیة، تقییًما للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة أصل تُجري الشركة، بتاریخ 

ر الشركة قیمة األصول القابلة  ما. وفي حال وجود ھذا المؤشر أو عندما یستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقّدِ
لالسترداد لألصل القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام، لالسترداد. وتمثل القیمة القابلة 

د ألصل بعینھ، ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة  أیھما أعلى، وتحدَّ
ة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قیمتھما القابلة لالسترداد، یعتبر األصل أو الوحدة المدرة للنقد األصول. وعند تجاوز القیمة الدفتری

رة دمنخفضین القیمة، ویخفضان إلى قیمتھما القابلة لالسترداد. وعند تقدیر القیمة قید االستخدام، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المق
لخصم لما قبل الضریبة (ما قبل الزكاة) والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود إلى القیمة الحالیة باستخدام معدل ا

والمخاطر المالزمة لألصل.

ویعتمد حساب االنخفاض في القیمة للشركة على أساس الموازنات التفصیلیة والتوقعات التي یُجَرى إعدادھا عن الشركة ككل؛ حیث 
ة للنقد واحدة. وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، تُعتبر الشركة وحدة ُمِد رَّ

یُحتسب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بعد فترة الموازنة.

بخسائر االنخفاض في العملیات المستمرة، بم ا في ذلك انخفاض رأس المال العامل، حسبما ینطبق، في قائمة الدخل والدخل ویُْعتََرُف
الشامل اآلخر ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.

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

ل فترة سنویة، شریطة أن یتم إجراؤه في نفس الوقت كل عام. ویمكن اختبار األصول غیر الملموسة المختلفة للتأكد من وجود وقت خال
انخفاض في قیمتھا في أوقات مختلفة. ومع ذلك، إذا اعتُرف مبدئیًا بھذه األصول غیر الملموسة خالل الفترة السنویة الحالیة، یُجَرى 

الملموس قبل نھایة الفترة السنویة الحالیة.اختبار ھذا األصل غیر 
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(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة
وفیما یتعلق باألصول غیر المذكورة أعاله، یجرى التقییم في كل نھایة سنة مالیة للتأكد من وجود أي مؤشر یدل على أن خسائر 
االنخفاض المعترف بھا سابقًا لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حال وجود ھذا المؤشر، تُقّدِر الشركة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو 

نقد. وال یُعَكس قید الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابقًا إال في حالة وجود تغیر في االفتراضات للوحدة المدرة لل
عكس القید ھذا منذ االعترافالمستخدمة لتحدید قیمة األصل القابلة لالسترداد  بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویُعَدُّ

لقیمة القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما محدوًدا بحیث ال تزید ا
لو لم یُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة األصل خالل السنوات السابقة. ویُعتَرف بعكس القید في قائمة الدخل والدخل الشامل 

اآلخر.

مخزون
المخزون، بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمواد المستھلكة (قطع الغیار) بالتكلفة، أي أسعار الشراء التاریخیة یُقیَُّم

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

ویشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاریف غیر المباشرة المتغیرة والثابتة.

وتستبعد خسائر المخزون غیر االعتیادیة بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاریف غیر المباشرة الُمتََكبََّدة خالل فترة الصیانة الدوریة
ع المصاریف غیر المباشرة في نھایة الفترة لغرض تقییم المخزون / التوقف ع ن العمل غیر المخطط لھما، من تكالیف المخزون. وتُوزَّ

على أساس الطاقة العادیة أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أیھما أعلى. وتُخصَّص التكالیف لبنود المخزون الفردیة على أساس المتوسط 
ح من التكالیف.  وتُحدَّد تكالیف المخزون المشتَرى بعد حسم خصومات الكمیة والتخفیضات. ویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق المرجَّ

سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف متوقعة لإلنجاز والتكالیف المتوقعة الالزمة إلتمام عملیة البیع.

مخزون خردة، منتج مشترك ومنتج ثانوي
قد تؤدي عملیة اإلنتاج في الشركة أحیانًا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات الثانویة أو الخردة (إما 

ید دغیر قابلة لالستخدام أو إلعادة التدویر). وعندما ال تكون تكالیف تحویل مثل ھذه المنتجات المشتركة / الثانویة أو الخردة قابلة للتح
كل منفصل عن تكلفة المنتج الرئیسي، یتم توزیعھا على أساس منطقي وثابت على ھذه المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانویة بش

ید دوالخردة. یستند التوزیع إلى القیمة النسبیة للمبیعات لكل منتج أما في مرحلة من عملیة اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتح
عند إتمام اإلنتاج.بشكل منفصل أو

ھذه وعندما تكون المنتجات الثانویة والخردة غیر جوھریة وال یمكن توزیع التكالیف علیھا أو في حالة عدم كفایتھا للقیام بذلك، تُقاُس
ة للمنتج الرئیسي یالمواد ضمن المخزون بصافي القیمة الممكن تحقیقھا وتُخصم من تكلفة المنتج الرئیسي. ونتیجة لذلك، فإن القیمة الدفتر

ال تختلف جوھریًا عن تكلفتھ.

وفي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر، یُخفِّض صافي القیمة الممكن تحقیقھا للمنتجات الثانویة والخردة تكلفة المبیعات للفترة. وعند
المتحصالت كإیرادات، ویتم تسجیل تكلفة ال ُل ممكن تحقیقھا بیع المقابلة على أساس صافي القیمة الالبیع الالحق لھذا المنتج الثانوي، تَُسجَّ

المسجلة سابقا، أما بالنسبة للخردة، فیتم تسجیل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإیرادات أخرى.

قِطع غیار مستھلكة
المستھلكة تشتمل ھذه الموادتمثل المواد المستھلكة المواد المساعدة التي تستھلك في إنتاج المنتجات شبھ المصنعة والتامة الصنع. وقد 

على المواد الھندسیة ومواد التعبئة والتغلیف التي تستخدم مرة واحدة وبعض المحفزات.
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١٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)مخزون

(تتمة)قِطع غیار مستھلكة

الممتلكات والمصانع والمعدات التي تعتبر ضروریة لدعم الصیانة الروتینیة وإصالح وتمثل قطع الغیار األجزاء القابلة للتبدیل من 
وتوضیب المصانع والمعدات أو استخدامھا في حاالت الطوارئ لإلصالحات. تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغیار التالیة:

بنود المعدات االحتیاطیة المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج· أو المشتَراة الحقًا ولكنَّھا تتعلق بمصنع معیِّن أو خط إنتاج معیَّن، تُعَدُّ
ھذه  وقلَّما تصبح الزمة مستقبال، ضروریة لتشغیل المصنع، ویجب أن تتوفر كبدیل جاھز لالستخدام في جمیع األوقات. وتَُرْسَمُل

شراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات ویتم استھالكھا من تاریخ ال
المتبقي للمصنع الذي سیتم استخدامھ فیھ، أیھما أقصر. وال تشكل ھذه البنود جزًءا من المخزون شریطة استیفاء معاییر الرسملة 

تحت بند الممتلكات والمصانع والمعدات.

د مع فترات زمنیة طویلة وسیتم استبدالھا وتجدیدھا بشكل متكرر (معظمھا بنود قابلة لإلصالح التي تعتبر مصنع / خط إنتاج محد·
خالل فترات الصیانة الشاملة). یتم رسملة ھذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات عند استیفاء معاییر الرسملة. یبدأ 

لعمر ون فترة االستھالك ھي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو ااالستھالك اعتباًرا من الیوم الذي یتم فیھ تركیب ھذه البنود بالمصنع، وتك
اإلنتاجي المتبقي للممتلكات والمصانع والمعدات التي تم تركیبھ فیھ، أیھما أقصر. ال تعتبر ھذه البنود جزًءا من المخزون.

نع ات طبیعة عامة، أي لیست محددة لمصقطع الغیار العامة والمواد االستھالكیة األخرى التي لیست ذات طبیعة طارئة والتي تعتبر ذ·
محدد ویمكن استخدامھا في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسھیل عملیات المصنع. 

عموما كـ "مواد مستھلكة وقطع غیار" ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت مستوى الرسملة وكان عمرھا اإلنتاجي أك ثر من وتَُصنَُّف
لة ضمن المخزون لتقدیر مخصص  ل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. وتخضع البنود المسجَّ سنة واحدة، وفي ھذه الحالة تُسجَّ
ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تركیبھا أو استخدامھا. وعندما تستوفي ھذه البنود معاییر الرسملة، تكون  التقادم وتُحمَّ

كھا مماثلة للبنود القابلة لإلصالح كما ذكر أعاله.طریقة استھال

نقد وما في حكمھ
النقد وما في حكمھ األرصدة لدى البنوك واالستثمارات القصیرة األجل التي تكون تواریخ استحقاقھا األصلیة لمدة ثالثة أشھ ُن ریَتََضمَّ

تتعرض لمخاطر غیر ھامة بشأن التغیرات في القیمة.أو أقل والقابلة للتحویل الفوري إلى مبالغ محددة من النقد والتي 

مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومزایا ما بعد التوظیف

التزامات قصیرة األجل

إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المزایا غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطیران وبدل تعلیم األبناء وبدل األثاث 
بھا في خدمات المتوقع  سدادھا بالكامل خالل االثني عشر شھًرا بعد نھایة الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة یُْعتََرُف

االلتزاما حسب المبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة االلتزامات. وتُْعَرُض تالموظفین حتى نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا، وتُقاُس
مات مكافآت موظفین متداولة في قائمة المركز المالي.كالتزا
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٢٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومزایا ما بعد التوظیف

التزامات مزایا موظفین طویلة األجل أخرى

التزامات مزایا الموظفین الطویلة  األجل األخرى (بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة الطویلة واإلجازات تُقاُس
یمة قالسنویة التي ال یُتوقع تسویتھا بالكامل خالل اثني عشر شھًرا بعد نھایة الفترة التي یقدم الموظفون خاللھا الخدمة ذات العالقة) بال

مھا الموظفون حتى نھایة فترة الفترة المالیة الُمفَْصح عنھا الحالیة للدفعات المستقبلیة المتوقعة التي ستُد فَع مقابل الخدمات التي یقّدِ
ل كمطلوبات غیر متداولة. ویؤخذ بعین االعتبار مستویات األجور والرواتب المستقبلیة  باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتُسجَّ

یدي العاملة وفترات الخدمة. وتُخصم المدفوعات المستقبلیة باستخدام عوائد السوق المتوقعة واستقاالت الموظفین ومعدالت تقلیص األ
ة یفي نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا على سندات الشركات ذات الجودة العالیة بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقد

بإعادة القیا س نتیجة لتسویات التغیرات في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل والدخل الشامل الصادرة المستقبلیة المقدرة. ویُعْتََرُف
اآلخر.

االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي ما لم یكن لدى الشركة حق غیر مشروط لتأجیل السداد لمدة  شھًرا ١٢وتُْعَرُض
ض النظر عن تاریخ السداد الفعلي.على األقل بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا بغ

التزامات ما بعد التوظیف

تنفذ الشركة عدة برامج لما بعد التوظیف، بما في ذلك برامج المزایا المحددة وبرامج المساھمات المحددة وبرامج التأمین لما بعد 
التوظیف للموظفین المؤھلین واألشخاص التابعین لھم.

برامج المساھمات المحددة

یمثل برنامج المساھمات المحددة برنامج منافع ما بعد التوظیف تدفع بموجبھ الشركة مساھمات ثابتة إلى منشأة منفصلة ولن یكون علیھا 
التزام قانوني أو متوقع بدفع المبالغ. ویُعتَرف بالمساھمة كمصاریف مكافآت موظفین عند استحقاقھا. ویُعتَرف بالمساھمة المدفوعة 

القدر الذي یتم فیھ استرداد األموال النقدیة أو تخفیض المدفوعات المستقبلیة. كما یجوز للموظفین المؤھلین الذین یشاركون مقدما كأصل ب
في خطة المساھمة المحددة أن یستثمروا جزًءا من أرباحھم في صنادیق البرامج المختلفة.

ار بطریقة تضمن زیادة دخلھم والمساھمة في تأمین مستقبلھم وفقا ولدى الشركة برنامج ادخار لتشجیع موظفیھا السعودیین على االدخ
للبرنامج المقرر. وتُوَدع مساھمات االدخار من المشاركین في حساب بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكیة التشغیلیة العادیة للشركة 

ض العرض في القوائم المالیة یجرى مقاصتھ (ولكن لیس في أي منشأة نظامیة مستقلة أخرى). إن ھذا النقد ھو رصید مقید وألغرا
مقابل المطلوبات ذات العالقة بموجب خطة االدخار ویدرج صافي االلتزام تجاه الموظفین ضمن التزامات مزایا الموظفین.

برامج مزایا محددة

ولدى الشركة بصفة رئیسة مكافآت یمثل برنامج المزایا المحددة برنامج منافع ما بعد التوظیف بخالف برنامج المساھمات المحددة. 
.ةنھایة الخدمة وبرامج تقاعد وبرامج التأمین الطبي لما بعد التقاعد وبرامج التأمین على الحیاة وھي مؤھلة العتبارھا برامج مزایا محدد
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٢١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)ما بعد التوظیفمكافآت نھایة خدمة للموظفین ومزایا 

(تتمة)برامج مزایا محددة

(أ) مكافآت نھایة الخدمة عند التقاعد على المعاش

ة میمثل صافي أصول أو مطلوبات التقاعد الُمْعتََرف بھا في قائمة المركز المالي المتعلقة ببرنامج المزایا المحددة ما بعد التوظیف القی
ناقًصا القیمة الحالیة اللتزامات المزایا المحددة المتوقعة في تاریخ تقدیم التقریر حول القوائم المالیة. العادلة ألصول البرامج، إن وجدت،

ةویحتسب التزام المكافآت المحددة سنویًا من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة. وتُحدَّد القیمة الحالی
م التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة اللتزام المزایا المحددة بخص

بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة 
سوق على السندات الحكومیة. ویتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبیق معدل الخصم على صافي لھذه السندات، تستخدم أسعار ال

ھذه التكلفة في مصاریف مزایا الموظفین في قائمة الدخل والد ل خرصید التزام المزایا المحددة والقیمة العادلة ألصول البرامج. وتُْدَرُج
الشامل اآلخر.

بأرباح وخسائر إعا دة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا في الدخل ویُْعتََرُف
الشامل اآلخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المزایا المحددة الناتجة عن تعدیالت البرنامج أو تقلیص األی باشرة في دي العاملة مویُْعتََرُف
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر كتكالیف خدمة سابقة.

ویجرى تقییم االلتزامات بموجب ھذه البرامج من قبل اكتواریین مستقلین على أساس طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة. وتتكون التكالیف 
المتعلقة، على أساس متساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت المتعلقة بھذه البرامج بصورة أساسیة من القیمة الحالیة للمزایا

على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمات الموظفین في السنوات السابقة.

بتكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمزایا ما بعد التوظیف مباشرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر بینما ی م تویُْعتََرُف
سجیل الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمویل. إن أي تغیرات في صافي المطلوبات نتیجة لعملیات التقییم ت

االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یعاد قیاسھا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

ن االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسیاسة الشركة.وتأخذ عملیة التقییم االكتواریة بعی

على الحیاةوتأمینب) تأمین طبي(

ف المتوقعة وتُقیَّد التكالیلمدة خمس سنوات.تقدم الشركة مزایا رعایة صحیة بعد التقاعد للمتقاعدین المؤھلین واألشخاص التابعین لھم
ل أو تُقیَّد لھذه المكافآت كاستحقاق على مدى فترة  العمل باستخدام المنھجیة المحاسبیة ذاتھا المستخدمة لبرامج المزایا المحددة. وتُحمَّ

أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواریة على حساب الدخل الشامل اآلخر في الفترة 
ت سنویا من قبل اكتواریین مؤھلین مستقلین.التي تنشأ فیھا. ویُجَرى تقییم ھذه االلتزاما

تتطلب المحاسبة عن ھذه البرامج أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقیاس االلتزامات 
اضات األخرى. فتروالمصاریف المستقبلیة، ومعدالت التضخم في سلم الرواتب، ومعدالت اتجاه تكالیف الرعایة الصحیة والوفیات واال

ھذه التقدیرات معرضة للتغیر بشكل كبیر من فترة إلى أخرى بناء على أداء أصول البرنامج (إن وجدت)، وعملیات التقییم االكتواریة  إنَّ
لیة بناًءبوظروف السوق والتغیرات في المزایا المتعاقد علیھا. ویستند اختیار االفتراضات إلى التوجیھات التاریخیة والتقدیرات المستق

على الظروف االقتصادیة وظروف السوق بتاریخ التقییم. غیر أن النتائج الفعلیة قد تختلف اختالفا جوھریا عن التقدیرات المستندة على 
االفتراضات الھامة المستخدمة.
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٢٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة٠٥

(تتمة)للموظفین ومزایا ما بعد التوظیفمكافآت نھایة خدمة 

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

تعترف الشركة بالتزام ومصروف برامج المكافآت والحوافز التشجیعیة بناء على معادلة تراعي المبلغ الُمقَدَّر المتوقع دفعھ في ضوء 
ًأداء الشركة. وتعترف الشركة بمخصص عندما تكون لدیھا التزامات تعاقدیة أو عندما یكون ھناك ممارسة سابقة نتج عنھا التزاما

ضمنیًا، وعندما یكون المبلغ مقید ضمن االستحقاقات على مدى الفترة بناء على التوقعات المستھدفة وعندما یمكن إجراء تقدیر موثوق 
لاللتزام.

(برنامج التقاعد المبكر)مكافآت نھایة الخدمة 

تستحق مكافآت نھایة الخدمة عند إنھاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاریخ التقاعد العادي، أو عندما یقبل الموظف االستقالة االختیاریة 
كة سحب تستطیع الشرمقابل ھذه المكافآت. وتعترف الشركة بمكافآت نھایة الخدمة في التواریخ التالیة، أیھما یحدث أوالً: (أ) عندما ال

المقدم لھذه المكافآت (ب) وعندما تعترف الشركة بتكالیف إعادة الھیكلة التي تتطلب دفع مكافأة نھایة الخدمة. وفي حالة العرض المقدم 
مكافآت نھایة الخدمة على أساس عدد الموظفین المتوقع قبولھم للعرض. وتخصم المكاف ت التي آلتشجیع االستقالة االختیاریة، تُقاُس

تستحق بعد أكثر من اثني عشر شھًرا بعد نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا إلى القیمة الحالیة.

برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین

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

المبالغ التي یدفعھا الموظف لقاء الوحدة السكنیة تَُرد إلى الموظف في حالة ترك ھوبموجب برامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین، فإنَّ
٢رة ـلشركة. وال تنطبق المتطلبات المتعلقة باألدوات المالیة على ھذا الرصید المتراكم، حیث إن الفقالعمل، وتَُرد الوحدة السكنیة إلى ا

) تستبعد على وجھ التحدید حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب برامج مزایا الموظفین. ٣٩من معیار المحاسبة الدولي رقم ((ج) 
حقاقھ للوحدة السكنیة یمثل التزام محتمل لصاحب العمل وینطبق علیھ معیار المحاسبة إن سداد ھذا المبلغ في حالة ترك الموظف قبل است

) قیاس مثل ھذا االلتزام على أساس النتائج المتوقعة.١٩). یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم (١٩الدولي رقم (

برنامج قروض سكنیة للموظفین

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

ببرنامج القروض السكنیة للموظفین كأصول مالیة غیر متداولة بالقیمة العادلة، وتُقَاس بالتكلف خدام طریقة معدل ة المطفأة باستویُْعتََرُف
بالفرق بین القیمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف باعتباره "مكافأة موظفین مدفوعة مقدًم ا غیر الفائدة الفعلي. ویُعْتََرُف

أیًضا نفس المبلغ كإیرادات فائد ُ القبض ة مقابل المبالغ المستَحقةمتداولة"، ویُطفأ كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. ویُْطفَأ
من الموظفین.

سیارات موظفین تنفیذیین

.تمنح الشركة الموظفین المؤھلین سیارات مملوكة للشركة بقیمة محددة. وتُقّدم المزایا للموظفین مقابل خدماتھم لفترة محددة من السنوات
وظف بالفرق في القیمة. وتظل ھذه السیارات من ممتلكات الشركة. كما یتوفر للموظف خیار اختیار سیارة ذات قیمة أعلى ویساھم الم

تنظم سیاسة الموارد البشریة للشركة الترتیبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي یمكن بموجبھا نقل ھذه السیارة إلى الموظف.
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حسابات تجاریة دائنة وحسابات دائنة أخرى

ھذه المبالغ المطلوبات غیر المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة  ة للشركة قبل نھایة السنة المالیة. والمبالغ غیر مكفولتَُمثُِّل
یوًما من تاریخ االعتراف. وتُظَھر الحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى ٦٠إلى ٣٠بضمانات وتُدفع عادة ما بین 

بھا مبدئیًا بالقیمة العادلة، شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْف١٢كمطلوبات متداولة ما لم یكن السداد غیر مستحق خالل  َصح عنھا. ویُْعتََرُف
وتُقَاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

مخصصات

عامة

بالمخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ضمنیة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن یتطلب  یُْعتََرُف
خدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت األمر است

بالمبالغ المستردة  التي تتوقع فیھا إدارة الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یُْعتََرُف
فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعالً. ویُعَرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل والدخل كأصل مستقل وذلك 

الشامل اآلخر بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما 
لذي یعكس، عندما یكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، وا(ما قبل الزكاة)قبل الضریبة الحالي

بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل. یُْعتََرُف

زكاة

مخصص زكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بالمملكة العربیة السعودیة.  المخصص على قائمة یَُجنَُّب ُل ویَُحمَّ
الدخل والدخل الشامل اآلخر.

أصول مالیة

االعتراف المبدئي والقیاس

األصول المالیة، عند االعتراف المبدئي، كقروض وحسابات مدینة مبدئیًا ومدینون تجاریونتَُصنَُّف ، حسبما یكون مالئَما. ویُْعتََرُف
زائًدا، وذلك في حالة األصول المالیة غیر المدرجة بقیمتھا العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بكافة األصول المالیة بالقیمة العادلة 

تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.

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

القیاس الالحق

ألغراض القیاس الالحق، تُصنَّف األصول المالیة كما یلي:

قروض وحسابات مدینة·
مدینون تجاریون·
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(تتمة)أصول مالیة

قروض وحسابات مدینة (طویلة األجل)
القروض والحسابات المدینة ھي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر ُمدَرجة في سوق نشط. وبعد  إنَّ

ھذه األصول المالیة بالتكلفة ب المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة ناقًصا االنخفاض في القیمة. وتُحتساالعتراف المبدئي، تُقاُس
التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكالیف تعتبر جزًءا ال یتجزأ من معدل 

إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضم ن إیرادات التمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.الفائدة الفعلیة. ویُْدَرُج

مدینون تجاریون
الحسابات التجاریة المدینة بالتكلفة المطفأة، والتي تعادل بشكل عام القیمة االسمیة (مبلغ الفاتورة األصلیة)، وال تحمل فا دة، ئتُْدَرُج

دیون مشكوك في تحصیلھا واالنخفاض في القیمة. ویُجنَّب مخصص یوما، ناقصا أي مخصص ٩٠إلى ٣٠وتكون لفترة تتراوح ما بین 
یر دللدیون المشكوك في تحصیلھا بناء على أفضل تقدیرات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بتلك الحسابات المدینة. ویُحدَّد التق

د تشطب أرصدة الحسابات مقابل ھذا المخصص بعد استنفاعلى أساس الوضع المالي للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة. و
الدیون المعدومة المشطوبة في ھذه الحالة في قائمة الدخل والدخ ُل لكافة وسائل التحصیل وأن احتمالیة استرداد المبالغ بعیدة. وتَُسجَّ

الشامل اآلخر عند تكبدھا.

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

ه.مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وفقا للمنھجیة المذكورة أعال

التوقف عن االعتراف

یتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المشابھة) 
عند: رئیسٍة (أي المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي للشركة) بصورةٍ

األصل، أوانتھاء صالحیة الحق في الحصول على تدفقات نقدیة من ·
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر · تحویل الشركة حقوقھا باستالم تدفقات نقدیة من األصل أو تحمُّ

جوھري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقیة مرور"، وإما (أ) تحویل الشركة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل 
لت السیطرة على األصل.(ب) عدمأو  قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ

انخفاض في قیمة أصول مالیة

تجري الشركة، في كل تاریخ تقدیم التقریر حول القوائم المالیة، تقیًما لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل 
الي معین أو مجموعة من األصول المالیة. ویعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة منخفضة القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل م

موضوعي على حدوث االنخفاض في القیمة كنتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على 
یة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. ویشتمل الدلیل على التدفقات النقدیة المستقبل

وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو تأخر في السداد أو 
تمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ، أو اح

وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت االخفاق 
في السداد.
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مطلوبات مالیة

االعتراف المبدئي والقیاس

المطلوبات المالیة ضمن أي من الفئتین عند االعتراف المبدئي: تَُصنَُّف

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

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

مخصصة: مطلوبات مالیة مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف ·
.المبدئي

الُمتاَجرة: مطلوبات مالیة ُمَصنَّفَة كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالیة محتفظ بھا بغرض ·
ھذه الفئة أیًضا األدوات المالیة المشتقة المبرمة من  ُن المقترضة في عملیة بیع قصیرة، والتي یجب إعادتھا في المستقبل. تَتََضمَّ

أیضا األدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة قبل الشركة والتي لم تُخصص كأدو ات تحوط في عالقات التحوط. وتَُصنَُّف
كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة.

بكافة المطلوبات المالیة مبدئیا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدیة بموجب األداة المال ُلیویُْعتََرُف ة. تَُسجَّ
تالمطلوبات بالقیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فیتم إظھارھا بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد حسم تكالیف المعامال

المتعلقة بھا مباشرة.

القیاس الالحق

فيسیستمر تسجیل المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ُل الخسارة بالقیمة العادلة مع التغیرات التي تَُسجَّ
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

بالتكلفة الُمطفَأة وفیما یتعلق بالمطلوبات المالیة األخرى، بما في ذلك القروض والمقترضات، وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّھا تُقاُس
باألرباح والخسائر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة. ویُْع تََرُف

بالمطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلیة.

یتجزأ وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكالیف تعتبر جزًءا ال
إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. من طریقة معدل الفائدة الفعلیة. ویُْدَرُج

التوقف عن االعتراف

التزام مالي بدالیتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو الغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند است
حالي بآخر من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوھریة أو یُجَرى تعدیل شروط االلتزامات الحالیة تعدیال جوھریًا، 

بالفرق في القیم الدف ریة تیُعتبر ھذا التغییر أو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویُْعتََرُف
في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

مقاصة األدوات المالیة

تُجَرى مقاصة األصول المالیة والمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانونًا في 
ا تسویتھا على أساس ا لصافي أو بیع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ
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معامالت وأرصدة بعمالت أجنبیة

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بعملتھا الوظیفیة حسب السعر الفوري املة لالعتراف في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعتُسّجِ
المبدئي. وتُتْرجم أرصدة األصول والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بسعر التحویل الفوري للعملة الوظیفیة السائد بتاریخ

تقدیم التقریر حول القوائم المالیة.

بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل ال بنود النقدیة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.ویُْعتََرُف

قیاس القیم العادلة

تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو المدفوع لتحویل التزام ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق 
األصل أو تحویل االلتزام إما:بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بیع

في السوق الرئیسي لألصول أو المطلوبات·
في ظل عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات.·

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

القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات  باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستخدمونھا عند تسعیر األصول وتُقاُس
أو المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منافع اقتصادیة.

لى نحو صل عویراعي قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األ
أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ لمشارك آخر في السوق سیستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

وتستخدم الشركة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف والتي توفر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة لتعظیم االستفادة من المدخالت 
ة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.القابلة للمالحظ

لة دوتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العا
ة لقیاس ال قیمة العادلة ككل:الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّ

) : األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة١المستوى (·
) : طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة ٢المستوى (·

أو غیر مباشرة
ة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.) : طرق تقییم فنی٣المستوى (·

وفیما یتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة على نحو متكرر، تحدد الشركة فیما إذا أجریت التحویالت بین مستویات
مدخالت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة ُمْفَصح التسلسل الھرمي بإعادة تقییم التصنیف (على أساس 

عنھا.

ویُجَرى دوریا تقییم السیاسات واإلجراءات لكل من القیاس المتكرر للقیمة العادلة.

صائص ومخاطر األصول وألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت الشركة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبیعة وخ
والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المبیَّنة أعاله.
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(تتمة)قیاس القیم العادلة

القیمة العادلة للقروض المساندة من مساھم
القیمة العادلة للقر على طرق تقییم فنیة بما في ذلك طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد ةض المساندوتَُحدَُّد من مساھم بناًء

ذلك یتطلب درجة من التقدیر  مدخالت ھذه النماذج من سوق قابلة للمالحظة، حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم مالئمتھا، فإنَّ
ن التقدیرات اعتبارا ت مدخالت مثل سعر الخصم ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.لتحدید القیم العادلة. وتتضمَّ

االعتراف باإلیرادات
باإلیرادات إلى الحد الذي یكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادیة إلى الشركة بحیث یمكن قیاس اإلیرادات بصورة  یُْعتََرُف

اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع موثوقة بصرف النظر عن موعد دفعھا. وتُقاس 
المنصوص علیھا تعاقدیا واستثناء أي ضرائب أو رسوم. وتظھر المبالغ الُمفَصح عنھا كإیرادات بالصافي بعد حسم المرتجعات.

عتراف باإلیرادات.كما یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل اال

مبیعات بضائع

باإلیرادات من بیع البضائع عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المرتبطة بملكیة البضائع إلى المشتري وذلك عادة عند تسل م ییُْعتََرُف
اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة الموّردة من قِبل الشركة خالل الفترة، بالصافي بع صم د حسم أي خصم تجاري وخالبضائع. تُمثُِّل

كمیـة.

وتقیم الشركة نفسھا بأنھا األصیل، وعلیھ تقوم بتسجیل كافة مبیعاتھا وتكالیف مبیعاتھا للبضائع المبیعة.

مصاریف

تكلفة مبیعات
بالتكالیف التشغیلیة على أساس التكلفة  بكافة المصاریف على أساس االستحقاق. ویُْعتََرُف تكالیف اإلنتاج التاریخیة. وتَُصنَّیُْعتََرُف ُف

ذلك تكالیف المواد الخام والعمالة المباشرة والتكالیف غیر المباشرة األخرى  ُن ومصاریف التصنیع المباشرة كتكلفة مبیعات. ویَتََضمَّ
التكالیف األخرى مثل تكالیف البیع كمصاریف بیع وتوزیع، فیما تظھر كافة ا ُل متبقیة كمصاریف لتكالیف األخرى الالمتعلقة بھا. وتَُسجَّ

عمومیة وإداریة.

مصاریف بیع وتوزیع
ھذه التكالیف عادة مصاریف ُن ھذا البند أي تكالیف ُمتَكَبََّدة إلجراء أو تسھیل كافة نشاطات البیع بالشركة. وتَتََضمَّ ُن لتوزیع ایَتََضمَّ

المباشرة العمومیة.والخدمات اللوجستیة باإلضافة إلى بعض المصاریف غیر 

مصاریف عمومیة وإداریة
یتعلق ھذا البند بالمصاریف التشغیلیة التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي سلع أو خدمات. كما تشتمل على توزیع المصاریف غیر المباشرة 

العمومیة التي ال تتعلق على وجھ التحدید بتكلفة المبیعات أو مصاریف البیع والتوزیع.

ع  ثابٍت، فیما بین تكلفة مبیعات ومصاریف بیع وتوزیع ومصاریف عمومیة وإداریة، عند تَُوزَّ المصاریف غیر المباشرة، على أساٍس
اللزوم، وفقًا لمعدالت محددة مسبقًا من قبل الشركة حسبما تراه مناسبًا.

إیرادات تمویل
ل إیرادات الفوائد باستخدام معدل الفبالنسبة لكافة األدوات المالیة الُمقاسة بالتكلفة المطفأة واألصول ائدة المالیة التي تحمل فائدة، تُسجَّ

الفعلیة. ویمثل معدل الفائدة الفعلیة المعدل الذي یخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر المتوقع 
إیرادات الفوائد لألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات المالیة. وتُْدَرُج

باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق. ضمن إیرادات التمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. ویُْعتََرُف
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ربحیة السھم

تُحتسب ربحیة السھم األساس بقسمة:

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

وباستثناء أسھم الخزینة

احتیاطي نظامي

من صافي دخلھا في كل سنة، بعد حسم الخسائر المرحلة، %١٠الشركة أن تحّول طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، یجب على 
من رأس المال. ویجوز للشركة أن تقّرر التوقف عن إجراء ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي %٣٠لتكوین احتیاطي یُعادل 

من رأس المال. واالحتیاطي غیر قابل للتوزیع.%٣٠

ولیة للتقریر المالي ألول مرة. تطبیق المعاییر الد٦

حاسبین مأعدَّت الشركة قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة لل
نة السنة المنتھیة في  ، یتعین على جمیع ٢٠١٧ینایر ١.  واعتباًرا من ٢٠١٦دیسمبر ٣١القانونیین عن كافة الفترات لغایة ومتضمَّ

بیة رالشركات المدرجة في السوق المالیة السعودیة إعداد قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة الع
السعودیة.

مرة" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة أن ) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول ١یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
تتماشى سیاسات المنشأة المحاسبیة المستخدمة في قائمة المركز المالي االفتتاحیة وطیلة جمیع الفترات المعروضة في قوائمھا المالیة 

ة والساریة عتمدة في المملكة العربیة السعودیاألولى المعدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي الم
ریر المالي قالمفعول في نھایة فترتھا المالیة األولى الُمْفَصح عنھا وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.  وعلیھ، فإن المعاییر الدولیة للت

قد ُطبِّقَت عند إعداد القوائم المالیة كما في ٢٠١٧بر دیسم٣١المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والصادرة والساریة المفعول كما في 
دیسمبر ٣١وعند إعداد معلومات المقارنة المعروضة كما في وعن السنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١وعن السنة المنتھیة في 

.٢٠١٦ینایر ١ي كما في وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة المعدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المال٢٠١٦

) المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة لمطبقي المعاییر أول مرة إعفاءات معینة من تطبیق ١یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ستخدم أي من ھذه تبعض المتطلبات بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.  غیر أن الشركة لم

اإلعفاءات.

) تأثیرات التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة ٦توضح الجداول والتعلیقات التفسیریة باإلیضاح (
السعودیة فیما یتعلق بمعلومات المقارنة.
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(تتمة)المالي ألول مرة. تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر ٦

فیما یلي تسویة بین قائمة المركز المالي للشركة الُمْفَصح عنھا وفقًا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وقائمة مركزھا٦-١
:٢٠١٦دیسمبر ٣١") كما في IFRSsالمالي وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("

إیضاح

الھیئة معاییر
السعودیة 
للمحاسبین 

القانونیین كما في 
دیسمبر ٣١

إعادة قیاسإعادة تصنیف٢٠١٦

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي كما 

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٦

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

(مدققة)
األصول

األصول غیر المتداولة
٣٧٢٬٢٤٤٣٤٬١٤٠٬٩٠٣)٢٣٨٬٤٢١(٣٤٬٠٠٧٬٠٨٠أممتلكات ومصانع ومعدات

٢٣٨٬٣٨١)٣٣٬١٥١(٨٩٬٤٩٩١٨٢٬٠٣٣بأصول غیر ملموسة
٦٥٬٦٢٩٣١٨٬٣٣٠-٢٥٢٬٧٠١جاستثمار في شركة زمیلة وُدفعات مقدمة

٢٧٠٬٥٤٠-١٩٣٬٣٢٩٧٧٬٢١١أصول غیر متداولة أخرى
٣٤٬٥٤٢٬٦٠٩٢٠٬٨٢٣٤٠٤٬٧٢٢٣٤٬٩٦٨٬١٥٤إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٬٥٠٠٬٩٧٩)٢٧٬٨٦٥()٢٬٤٣١(١٬٥٣١٬٢٧٥دمخزون

٢٬٥٥٧٬١٠٣-٢٬٥٥٤٬٦٧٢٢٬٤٣١مدینون تجاریون
٢٬٨٦٨١٠١٬٥٢٦-٩٨٬٦٥٨ومبالغ مدفوعة مقدًما

٥١٥٬٧٧٥)١٢٬٧٦٢()٢٠٬٨٢٣(٥٤٩٬٣٦٠وأصول متداولة أخرى
١٬٣٨٧٬٠٠١-)٣٬٩٧٧(١٬٣٩٠٬٩٧٨زنقد وما في حكمھ

٦٬٠٦٢٬٣٨٤)٣٧٬٧٥٩()٢٤٬٨٠٠(٦٬١٢٤٬٩٤٣إجمالي األصول المتداولة

٣٦٦٬٩٦٣٤١٬٠٣٠٬٥٣٨)٣٬٩٧٧(٤٠٬٦٦٧٬٥٥٢إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠--١٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

٤٩٬٤٠٨--٤٩٬٤٠٨احتیاطي نظامي
٦٢٠٬٨٧٤٦٢٠٬٨٧٤--يعناصر أخرى من حقوق الملكیة

)٢٬٤١٨٬٩٣٧()٣١٠٬١٧٠(-)٢٬١٠٨٬٧٦٧(خسائر متراكمة
٣١٠٬٧٠٤١٣٬٢٥١٬٣٤٥-١٢٬٩٤٠٬٦٤١إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات

المطلوبات غیر المتداولة
٢١٬٠٧٣٬٦٦٨٢١٬٣٦٦٨٩٬٢٢٤٢١٬١٨٤٬٢٥٨قروض ألجل

٢٬٦٠٢٬٨٦٣)٢٧٢٬١٣٧(-٢٬٨٧٥٬٠٠٠يقروض مساندة ِمن مساھم
١٧٩٬٤٨٤٤٧٩٬٨٤٣)٣٬٩٧٧(٣٠٤٬٣٣٦طـمزایا موظفین

١٩٬٤٠٩--١٩٬٤٠٩مطلوبات غیر متداولة أخرى
٢٤٬٢٨٦٬٣٧٣)٣٬٤٢٩(٢٤٬٢٧٢٬٤١٣١٧٬٣٨٩إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
٦٢١١٬٧٦١٬٨٤٥)٢١٬٣٦٦(١٬٧٨٢٬٥٩٠قروض ألجلجزء متداول من 

٦٦٬٨٢٥١٬٤٤٧٬١٩٥-١٬٣٨٠٬٣٧٠دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع
١٨٥٬٠٢٤)٧٬٧٥٨(-١٩٢٬٧٨٢مطلوبات متداولة أخرى

٩٨٬٧٥٦--٩٨٬٧٥٦مخصص زكاة
٥٩٬٦٨٨٣٬٤٩٢٬٨٢٠)٢١٬٣٦٦(٣٬٤٥٤٬٤٩٨إجمالي المطلوبات المتداولة

٥٦٬٢٥٩٢٧٬٧٧٩٬١٩٣)٣٬٩٧٧(٢٧٬٧٢٦٬٩١١إجمالي المطلوبات

٣٦٦٬٩٦٣٤١٬٠٣٠٬٥٣٨)٣٬٩٧٧(٤٠٬٦٦٧٬٥٥٢إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

من المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا ٢٠١٦دیسمبر ٣١حقوق الملكیة كما في ات قائمة التغیرات فيیوضح الجدول التالي تسوی٦-٢
الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة 

احتیاطي نظاميرأس المالإیضاح
عناصر أخرى

اإلجماليخسائر متراكمةمن حقوق الملكیة
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

الرصید وفقًا للمبادئ المحاسبیة 
المتعاَرف علیھا الصادرة عن الھیئة 

ما في كالقانونیینالسعودیة للمحاسبین
١٢٬٩٤٠٬٦٤١)٢٬١٠٨٬٧٦٧(-٢٠١٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٤٠٨دیسمبر ٣١

تعدیالت تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر 
المالي

)١٧٬٠٤٩()١٧٬٠٤٩(---طـمزایا موظفین-
)١٩١٬١٨٩()١٩١٬١٨٩(---طـتقییمات إكتواریة لمكافآت موظفین-
)١٠٬٩١٠()١٠٬٩١٠(---صافي قیمة المخزون القابلة للتحقق-
فروق القیمة العادلة لتقییم القروض -

(قروض مساندة من مساھم وُدفعات 
٣٢٤٬٩٩٧)٢٩٥٬٨٧٧(٦٢٠٬٨٧٤--يشركة زمیلة مقدمة)

تجزئة ممتلكات ومصانع ومعدات -
٣٠١٬٧٦٧٣٠١٬٧٦٧---٣١إلى عناصرھا

تعدیالت على مكافآت موظفین -
-(وحدة الخدمات المشتركة 

SSO) و (SOLA(ھــ---)٣٩٬٩٣٧()٣٩٬٩٣٧(
)٥٦٬٩٧٥()٥٦٬٩٧٥(---تعدیالت أخرى، بالصافي-

٣١٠٬٧٠٤)٣١٠٬١٧٠(٦٢٠٬٨٧٤--إجمالي التعدیل على حقوق الملكیة

الرصید وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر 
المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة 

١٣٬٢٥١٬٣٤٥)٢٬٤١٨٬٩٣٧(٢٠١٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٤٠٨٦٢٠٬٨٧٤دیسمبر ٣١كما في السعودیة



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

فیما یلي تسویة بین قائمة المركز المالي للشركة الُمْفَصح عنھا وفقًا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وقائمة مركزھا٦-٣
:٢٠١٦ینایر ١بتاریخ التحول كما في ") IFRSsالمالي وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("

إیضاح

معاییر الھیئة 
السعودیة 
للمحاسبین 

القانونیین كما في 
إعادة قیاسإعادة تصنیف٢٠١٦ینایر ١

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي كما 

٢٠١٦ینایر ١في 
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(مدققة)

األصول
األصول غیر المتداولة

٣٢١٬٣٩٧٣٥٬٥٦٦٬٧٢٥)٢٥٣٬٩٠٠(٣٥٬٤٩٩٬٢٢٨أممتلكات ومصانع ومعدات
٢٥٣٬٨٠٠)٥٢٬٠٩٤(١٢٧٬٩٣٦١٧٧٬٩٥٨بأصول غیر ملموسة

٥٢٬٨٦٠٢٩٨٬٤٨٤)٩٥٬٤٤٦(٣٤١٬٠٧٠جاستثمار في شركة زمیلة وُدفعات مقدمة
٤١٦٬٩٢٢-٢٠٧٬٢٧٨٢٠٩٬٦٤٤أصول غیر متداولة أخرى

٣٦٬١٧٥٬٥١٢٣٨٬٢٥٦٣٢٢٬١٦٣٣٦٬٥٣٥٬٩٣١إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٬٦٤٥٬٢٣٩)٤٨٬١٦٤(١٬٦٧٩٬٧٧٨١٣٬٦٢٥دمخزون

٢٬٠٦١٬١٨٢--٢٬٠٦١٬١٨٢مدینون تجاریون
١٠٠٬٢٦٣-٨٦٬٠٦٢١٤٬٢٠١ومبالغ مدفوعة مقدًما

٤٠١٬٦٦٤)٢٤٬١٨٣()٥٢٬٤٥٧(٤٧٨٬٣٠٤وأصول متداولة أخرى
١٬٧٠٦٬٤٧٦-)١٣٬٠٥٠(١٬٧١٩٬٥٢٦زنقد وما في حكمھ

٥٬٩١٤٬٨٢٤)٧٢٬٣٤٧()٣٧٬٦٨١(٦٬٠٢٤٬٨٥٢إجمالي األصول المتداولة
٤٢٬٢٠٠٬٣٦٤٥٧٥٢٤٩٬٨١٦٤٢٬٤٥٠٬٧٥٥إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠--١٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

٤٩٬٤٠٨--٤٩٬٤٠٨احتیاطي نظامي
٦٢٠٬٨٧٤٦٢٠٬٨٧٤--يعناصر أخرى من حقوق الملكیة

)٢٬٥٨٣٬٤٩١()٣٣٩٬٩٩٨(-)٢٬٢٤٣٬٤٩٣(خسائر متراكمة
٢٨٠٬٨٧٦١٣٬٠٨٦٬٧٩١-١٢٬٨٠٥٬٩١٥إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات

المطلوبات غیر المتداولة
٢١٬٩١٤٬٢٤٩٢٧٬٥٤٤١٠١٬٠٥٩٢٢٬٠٤٢٬٨٥٢قروض ألجل

٢٬٥٢٤٬٠٧٢)٣٥٠٬٩٢٨(-٢٬٨٧٥٬٠٠٠يقروض مساندة ِمن مساھم
١٧٠٬٤٩٣٤١٤٬٤٥٩)١٣٬٠٥٠(٢٥٧٬٠١٦طـمزایا موظفین

٦٠٬٩١٤--٦٠٬٩١٤مطلوبات غیر متداولة أخرى
٢٥٬٠٤٢٬٢٩٧)٧٩٬٣٧٦(٢٥٬١٠٧٬١٧٩١٤٬٤٩٤إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
٥٧٣٢٬١٦٧٬٥٥٠)٢٧٬٥٤٤(٢٬١٩٤٬٥٢١جزء متداول من قروض ألجل

١٬٧٦٥٬٣٢٣١٣٬٦٢٥٣٥٬٠٨٦١٬٨١٤٬٠٣٤دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع
١٢٬٦٥٧٢٥٥٬٩٥٣-٢٤٣٬٢٩٦مطلوبات متداولة أخرى

٨٤٬١٣٠--٨٤٬١٣٠مخصص زكاة
٤٨٬٣١٦٤٬٣٢١٬٦٦٧)١٣٬٩١٩(٤٬٢٨٧٬٢٧٠إجمالي المطلوبات المتداولة

٢٩٬٣٦٣٬٩٦٤)٣١٬٠٦٠(٢٩٬٣٩٤٬٤٤٩٥٧٥إجمالي المطلوبات

٤٢٬٢٠٠٬٣٦٤٥٧٥٢٤٩٬٨١٦٤٢٬٤٥٠٬٧٥٥إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



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

القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات حول 

٣٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

یوضح الجدول التالي تسویات قائمة التغیرات في حقوق الملكیة من معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة ٦-٤
للتقریر المالي عند تطبیق الشركة المعاییر الدولیة للتقریر المالي.

احتیاطي نظاميرأس المالإیضاح
عناصر أخرى

اإلجماليخسائر متراكمةالملكیةمن حقوق 
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

الرصید وفقًا للمبادئ المحاسبیة 
المتعاَرف علیھا الصادرة عن الھیئة 

ما في كالسعودیة للمحاسبین القانونیین
١٢٬٨٠٥٬٩١٥)٢٬٢٤٣٬٤٩٣(-٢٠١٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٤٠٨ینایر ١

تعدیالت تطبیق المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

)١٧٬٩٥٠()١٧٬٩٥٠(---طـمزایا موظفین-
)١٧٠٬٤٩٣()١٧٠٬٤٩٣(---طـتقییمات إكتواریة لمكافآت موظفین-
)٢٠٬٣٩٨()٢٠٬٣٩٨(---قالقابلة للتحقصافي قیمة المخزون -
فروق القیمة العادلة لتقییم القروض -

(قروض مساندة من مساھم وُدفعات 
٣٧٦٬١٥٩)٢٤٤٬٧١٥(٦٢٠٬٨٧٤--يشركة زمیلة مقدمة)

تجزئة ممتلكات ومصانع ومعدات -
٢٤٥٬٩٥٩٢٤٥٬٩٥٩---٣١إلى عناصرھا

تعدیالت على مكافآت موظفین -
) SSO-(وحدة الخدمات المشتركة 

)٢٦٬٣٤٧()٢٦٬٣٤٧(---ھــ)SOLAو (
)١٠٦٬٠٥٤()١٠٦٬٠٥٤(---تعدیالت أخرى، بالصافي-

٢٨٠٬٨٧٦)٣٣٩٬٩٩٨(٦٢٠٬٨٧٤--إجمالي التعدیل على حقوق الملكیة

الرصید وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر 
المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة 

١٣٬٠٨٦٬٧٩١)٢٬٥٨٣٬٤٩١(٢٠١٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٤٠٨٦٢٠٬٨٧٤ینایر ١كما في السعودیة



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

من معاییر الھیئة السعودیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١فیما یلي تسویة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للشركة للسنة المنتھیة في ٦-٥
للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي:

إیضاح

معاییر الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٦دیسمبر 

إعادة قیاس / 
إعادة تصنیف

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي للسنة 

٣١المنتھیة في 
٢٠١٦دیسمبر 

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٨٬٦٠٨٬٨١٧-٨٬٦٠٨٬٨١٧مبیعات
)٦٫٨٤٢٫٥٦٠(٤٠٧٬٩٠٤)٧٫٢٥٠٫٤٦٤((أ) و (د) و(طـ)تكلفة مبیعات
١٫٣٥٨٫٣٥٣٤٠٧٬٩٠٤١٫٧٦٦٫٢٥٧إجمالي الربح

)٢١٧٬١٠٩()٦٬٧٧٥()٢١٠٬٣٣٤(مصاریف بیع وتوزیع
)٤٨٩٫٩٥٢()٣٢٦٬٥٦٢()١٦٣٫٣٩٠(طـمصاریف عمومیة وإداریة

٩٨٤٬٦٢٩٧٤٬٥٦٧١٬٠٥٩٬١٩٦الربح التشغیلي

٣٥٬٩٥١-٣٥٬٩٥١زمیلةحصة في أرباح شركة 
١٦٬٦٣٩٢٧٬٦٢٨٤٤٬٢٦٧جإیرادات تمویل

)٢٢٬٢٧٥(-)٢٢٬٢٧٥(مصاریف أخرى، بالصافي
)٨٦٨٬٣٦٦()٨٤٬٨٦٤()٧٨٣٬٥٠٢(يتكالیف تمویل

٢٣١٬٤٤٢١٧٬٣٣١٢٤٨٬٧٧٣الدخل قبل حساب الزكاة

)٩٦٬٧١٦(-)٩٦٬٧١٦(زكاة
١٣٤٬٧٢٦١٧٬٣٣١١٥٢٬٠٥٧صافي دخل السنة

الدخل الشامل اآلخر

دخل شامل آخر ال یتعین إعادة تصنیفھ إلى 
دخل في الفترات الالحقة:

١٢٬٤٩٧١٢٬٤٩٧-طـإعادة قیاس من برامج مزایا محددةارباح
١٢٬٤٩٧١٢٬٤٩٧-الدخل الشامل اآلخر

١٣٤٬٧٢٦٢٩٬٨٢٨١٦٤٬٥٥٤إجمالي الدخل الشامل



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

ًیوضح الجدول التالي تسویات٦-٦ الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین الى إجمالي الدخل للمبادئمن صافي الدخل وفقا
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ً ٢٠١٦دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة في الشامل وفقا

تسویة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

إیضاح
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر 
لایر سعودي 

(باأللوف)

١٣٤٬٧٢٦صافي الدخل وفقًا للمبادئ الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
تسویات المعاییر الدولیة للتقریر المالي فیما یتعلق بـ:

٩٠٢طـمزایا موظفین

)٢١٬٤٨٨(طـمكافآت نھایة خدمة للموظفین

٩٬٤٨٧صافي قیمة المخزون القابلة للتحقق

)٥١٬١٦٢(يفروق القیمة العادلة لتقییم القروض (قروض مساندة من مساھم ودُفعات شركة زمیلة مقدمة)

٣١٥٥٬٨٠٧تجزئة ممتلكات ومصانع ومعدات إلى عناصرھا

)١٢٬٧٩٨(ھــ)SOLA) و (SSO-تعدیالت على مكافآت موظفین (وحدة الخدمات المشتركة 

٣٦٬٥٨٣تعدیالت أخرى، بالصافي
١٥٢٬٠٥٧الدخل وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي

دخل شامل آخر

١٢٬٤٩٧طـربح إعادة قیاس من برامج مزایا محددة
١٦٤٬٥٥٤إجمالي الدخل الشامل وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي

شامل وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعاَرف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین لم تصدر قائمة دخل 
الصادرة ةالقانونیین؛ وعلیھ تبدأ التسویة في الجدول أعاله بصافي الدخل وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعاَرف علیھا في المملكة العربیة السعودی

لسعودیة للمحاسبین القانونیین.عن الھیئة ا

كان التأثیر على التدفقات النقدیة وربحیة السھم على النحو التالي:٦-٧

المعاییر المحاسبیة 
المتعارف علیھا 
بالمملكة العربیة 

السعودیة الصادرة عن 
الھیئة السعودیة 

للمحاسبین القانونیین 
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر 

الدولیة المعاییر 
للتقریر المالي المعتَمدة 

بالمملكة العربیة 
السعودیة للسنة 

٣١المنتھیة في 
٢٠١٦دیسمبر 

الفرق

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٬٦٨٥٬٦٨٨١٬٨٥٩٬٠١٣١٧٣٬٣٢٥صافي النقدیة من النشاطات التشغیلیة
)١٢١٬٦٣٠()٨٨٣٬٣٥٤()٧٦١٬٧٢٤(النقدیة المستخدمة في النشاطات االستثماریةصافي 

)٤٢٬٦٢٢()١٬٢٩٥٬١٣٤()١٬٢٥٢٬٥١٢(صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة
٠٫٠٩٠٫١٠٠٫٠١ربحیة السھم باللایر السعودي



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٦

أ) ممتلكات ومصانع ومعدات

وفقًا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، رسملت الشركة تكلفة قِطع غیار رأسمالیة ِضْمن مخزون كان یُستخدم ألكثر )١
ھذه التكلفة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات، من سنة محاسبیة واحدة. غیر أنھ،  ووفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، تَُرْسَمُل

ر االستھالك لھذه التكلفة بأثر رجعي واعتُِرف بھ من خالل األرباح المبقاة. وعلیھ قُّدِ

كل لة من المعامالت ذات العالقة، والتي ال تأخذ الشوفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، فإن االتفاقیة التي تمثل معاملة أو سلس)٢
القانوني لعقد اإلیجار ولكنھا تنقل الحق في استخدام أصل مقابل سداد دفعة أو مجموعة من الدفعات، مؤھل لالعتراف بھ كعقد 

دولیة ي وفقًا للمعاییر الإیجار تمویلي. إن بعض اتفاقیات اإلیجار التي تبرمھا الشركة مؤھلة لالعتراف بھا كعقود إیجار تمویل
للتقریر المالي. وقد نتج عن ذلك زیادة في التزامات عقود اإلیجار التمویلي وزیادة في الممتلكات والمصانع والمعدات ذات العالقة 

ونقص في األرباح المبقاة.

صورة عناصرھا وتحدید أعمارھا اإلنتاجیة بوفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتعین تجزئة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى )٣
یة لمستقلة. وعلیھ، فقد أجرت الشركة تقییما، نشأ عنھ استھالك متراكم ُمعدَّل وأرباح مبقاة ُمعدَّلة في تاریخ التحول إلى المعاییر الدو

للتقریر المالي إلظھار التغیر في التصنیف واألعمار اإلنتاجیة.

ب) أصول غیر ملموسة

زایا ملمعاییر الدولیة للتقریر المالي، تعتبر الذمم المدینة عن برنامج تملیك الوحدات السكنیة وتكالیف تطویر المواقع ذات العالقة بمثابة وفقًا ل
ت كأصول غیر ملموسة. ونتیجة لذلك التغییر، أُِعیَد ُل نیف صمقدمة للموظفین مقابل خدماتھم. وتاریخیًا، كانت تكالیف تطویر المواقع تَُسجَّ

أرقام من أصول غیر ملموسة إلى أصول غیر متداولة.

ج) استثمار في شركة زمیلة ودُفعات مقدمة

لسوقیة ابموجب معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، ال تُقیِّم الشركة القروض والدفعات المقدَّمة إلى شركة زمیلة باستخدام القیمة
المقدمة التي تحمل سعر فائدة خارج السوق. ووفقًا لتصنیف حقوق الملكیة، یسمح المقترض للجھة المقرضة العادلة لتلك القروض والدفعات 

من االستثمار في شركة زمیلة. فضال ٣٩االعتراف بفروق القیمة العادلة كأصل بمقتضى معیار المحاسبة الدولي رقم ( ). ویُظَھر ذلك كجزٍء
(أو "فروق القیمة العادلة") الفرق بین مبلغ القرض وقیمتھ العادلة.عن ذلك، یمثل المبلغ اإلضافي المقتَرض

د) مخزون

)) لالطالع على التعدیالت المؤثرة في المخزون.١) المالحظة (أ) نقطة (٦یُرَجى الرجوع إلى (إیضاح (

دائنونھـ) 

لتقریر االفتراضات االكتواریة وفقًا لمقتضى المعاییر الدولیة لأعاد أحد المساھمین تحمیل الشركة تسویات متعلقة بتكالیف موظفین باستخدام 
المالي.

مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول أخرىو) 

على مدى خمس سنوات من األصول غیر المتداولة. ُ تم فصل الجزء المتداول من مخصص األثاث الذي یُْطفَأ

نقد وما في حكمھز) 

لت بموجبھ المساھمات كمساھمة موظفین مستحقة الدفع. ویُحتفظ بالنقدیة المساھم بھا فیما یتعلق یتعلق التعدیل ببرنامج االدخار والذي  ُسّجِ
بھذه المطلوبات في حساب بنكي مستقل غیر مستخدم في عملیات الشركة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٠٦

ح) التزامات بموجب عقد إیجار تمویلي

لالطالع على التعدیالت المؤثرة في الممتلكات والمصانع والمعدات.)) المالحظة (أ)٦یُرَجى الرجوع إلى (إیضاح (

مكافآت موظفین ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىط) 

موفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتعیَّن احتساب مكافآت نھایة الخدمة والمزایا الطبیة بعد التوظیف وتعویضات الخدمة باستخدا) ١(
اكتواریة. وتاریخیًا، احتسبت الشركة ھذه االلتزامات بناء على المخصص الحالي. وقد نتج عن ھذا التغیر زیادة في افتراضات

أرصدة مطلوبات مكافآت نھایة الخدمة والمنافع الطبیة لما بعد التوظیف وتعویضات الخدمة بتاریخ التحول وكما بتاریخ الفترة 
ل الفترة الحالیة.الحالیة ونقص في األرباح المبقاة ودخ

ل ویمكن استخدامھا في الفترات ) ٢( وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، إن أیام الغیاب غیر المدفوعة المتراكمة ھي تلك التي تُرحَّ
راكمة وفقًا للمعاییر المتالمستقبلیة إذا لم یُستخَدم استحقاق الفترة الحالیة بالكامل. ویتطلب االعتراف بااللتزام الناشئ عن أیام الغیاب 

الدولیة للتقریر المالي بغض النظر عما إذا كانت أیام الغیاب مستحقة أو غیر مستحقة. وقد نتج عن ھذا التغیر زیادة في مخصص 
رواتب اإلجازات مدفوعة األجر ونقص في األرباح المبقاة ودخل الفترة الحالیة.

ي) القروض من مساِھم التي تحمل فائدة

ًتُِرَفاُْع بالقروض المساندة المقدمة من مساھم حسب القیمة الفعلیة لمتحصالت القروض. غیر أنَّھ، ووفقًا لمعیار المحاسبة الدولي مبدئیا
علیھ فقد و)، كان ینبغي أن یُعترف بھذه القروض مبدئیًا بالقیمة العادلة؛ ثم تُقَاس الحقًا بالتكالیف المطفَأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.٣٩(

أجرت الشركة تعدیال على القروض المساندة من مساھم. ویمثل فروق القیمة العادلة، في جوھرھا، رأس المال اإلضافي الذي یقدمھ المساھمون
من العناصر ضفي صورة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المعفاة (دفعات الفائدة). وتُصنَّف فروق القیمة العادلة كفائض مساھَم بھ 

األخرى من حقوق الملكیة.

تكلفة مبیعات٠٧
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

٥١٨٬٨٦٨٥١٦٫١٨٨منافع خدمیة
٥٧٤٬٥٦٠٥٧٦٬٢٣٤تكالیف موظفین

٢٬٢٨٨٬٤٧١٢٬٢٩٧٬٢٨٨)١٣(إیضاح استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات
١٠١٫٢٤٧٣٩٫٠٦١)١٩مخصص مخزون بطيء الحركة / خامل (ایضاح 

١٥٫٥١٢١٥٫٤١٩)١٥(ایضاح إطفاء أصول غیر ملموسة 
١٠٫٣٩٠٫١٥٨٨٫٨٨٠٫٩٧٧مواد خام ومستھلكات

)٥٫٨٧٦٫٩٧٢()٦٬٢١٢٬٤١٥(منتجات تامة الصنعمخزون تغیر في 
٧٬٧٦٥٣٩٤٫٣٦٥أخرى

٧٫٦٨٤٫١٦٦٦٫٨٤٢٫٥٦٠

مصاریف بیع وتوزیع٠٨

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

١٨٨٬٣٨٣٢٠٩٬٧١٦شحن وتخزین
١٥٬٥٥٥٧٬٣٩٣أخرى

٢٠٣٬٩٣٨٢١٧٬١٠٩



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

المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٣٧

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

مصاریف عمومیة وإداریة٠٩

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٩٩٬٦٤٨١٧١٬٩٦٠)١٤(إیضاح تكلفة تقنیة وابتكار
٨٢٬٩١٧٩٦٬٩١٩تكالیف موظفین

٥٦٬٢٢٣٧٩٬٢٥٣)١٤(إیضاح مصاریف خدمات مشتركة
١٨٬٧٨٣١٩٬٤٩٤تكالیف تطویر موقع برنامج تملك الوحدات السكنیةإطفاء

١٣٬٨٨٣١٦٬٢٢٧صیانة وتورید عمالة
٩٬٧٧٠١٠٬٥٧٦ضرائب

٩٬٣٨٢١٠٬٩٦٦عقود إیجار
٨٬٢٥٢٨٬٢٥٢)١٣(إیضاح استھالك

٣٬٤٠٦٢٬١٤٣بدالت أعضاء مجلس إدارة
٦٣٬٤٤٧٧٤٬١٦٢أخرى

٤٦٥٫٧١١٤٨٩٫٩٥٢

مصاریف أخرى، بالصافي٠١٠

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

)٢٩٬٨٦٢()٧٦٬٨٠٨()١٣شطب ممتلكات ومصانع ومعدات (إیضاح 
)٥٬١٦٥(٢٬٤٣٧ربح (خسائر) من تحویل عمالت أجنبیة

١٣٬٢٨٦١٢٬٧٥٢إیرادات متنوعة أخرى، بالصافي
)٢٢٬٢٧٥()٦١٬٠٨٥(

تكالیف تمویل٠١١

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٧٩١٬٠٤٧٧٤١٬١١٢ومقترضاتفائدة من قروض
١٧٫٩٠٦١٦٬٤٢٣)٢٦مصاریف فائدة متعلقة ببرامج مزایا محددة (إیضاح 

٨١٨٨٦٥إیجارتكالیف تمویل عقود 
٩٦٣٣٤٠مصاریف بنكیة

٨١٠٬٧٣٤٧٥٨٬٧٤٠إجمالي مصروف فائدة

٩٩٬٦٠١١٠٩٬٦٢٦إطفاء خصم
٩١٠٬٣٣٥٨٦٨٬٣٦٦إجمالي تكالیف تمویل



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٨

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

تكالیف موظفین واستھالك وإطفاء وتكالیف مخزون ُمْدَرَجة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر٠١٢

ُمْدَرَجة ضمن تكلفة المبیعات:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
سعودي (باأللوف)لایر لایر سعودي (باأللوف)

٥٧٤٬٥٦٠٥٧٦٬٢٣٤تكالیف موظفین
٢٬٢٨٨٬٤٧١٢٬٢٩٧٬٢٨٨استھالك

١٥٬٥١٢١٥٬٤١٩إطفاء أصول غیر ملموسة
٤٫٢٧٨٫٩٩٠٣٫٠٤٣٫٠٦٦تكالیف مخزون

ُمْدَرَجة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)سعودي (باأللوف)لایر

٨٢٬٩١٧٩٦٬٩١٩تكالیف موظفین
١٨٬٧٨٣١٩٬٤٩٤تكالیف تطویر موقع برنامج تملك الوحدات السكنیةإطفاء

٨٬٢٥٢٨٬٢٥٢استھالك



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٣٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

. ممتلكات ومصانع ومعدات١٣

مصانع 
يمبانومعدات

أثاث وتركیبات 
سیاراتوتجھیزات مكتبیة

كتالیست 
(مواد محفزة)

أعمال إنشائیة
قید التنفیذ

اإلجمالي
٢٠١٧

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

التكلفة:
٤١٬٦٥٢٬٥٥٥٢٬٥٣٧٬٦٥٥٣٠٠٬٠٨٨١١٬٠٠١٣٥٩٬٨٢١٦٦٣٬٦٣٤٤٥٬٥٢٤٬٧٥٤في بدایة السنة

١٬٨٥١٩٤٢٬٥٣٦٩٨٦٬٦٨٢-٢٧٬٢٦٨٣٬٥٧٠١١٬٤٥٧إضافات
)٨٠٬٥٨٩()٦٠٬٨٩٧(---)٢١()١٩٬٦٧١(مشطوبات
-)٥٩٬١١٠(١٠٬٦٤٠-٣٠٬١٣١١٣٬٧٥٠٤٬٥٨٩تحویالت

٤١٬٦٩٠٬٢٨٣٢٬٥٥٤٬٩٥٤٣١٦٬١٣٤١١٬٠٠١٣٧٢٬٣١٢١٬٤٨٦٬١٦٣٤٦٬٤٣٠٬٨٤٧في نھایة السنة

االستھالك المتراكم:
١١٬٣٨٣٬٨٥١-١٠٬٤٥٥٬٦٠٤٣٨٢٬١١١٢٦٦٬٨٥٠٧٬٩٩٧٢٧١٬٢٨٩في بدایة السنة

٢٬٢٩٦٬٧٢٣-٢٬١٣٤٬٦١١٧٧٬٥١٥١٢٬٠٧٩٢٬٠٤١٧٠٬٤٧٧ُمحّمل للسنة
)٣٬٧٨١(-----)٣٬٧٨١(متعلق بشطب

١٣٬٦٧٦٬٧٩٣-١٢٬٥٨٦٬٤٣٤٤٥٩٬٦٢٦٢٧٨٬٩٢٩١٠٬٠٣٨٣٤١٬٧٦٦نھایة السنةفي 

صافي القیم الدفتریة:
٢٠١٧٢٩٬١٠٣٬٨٤٩٢٬٠٩٥٬٣٢٨٣٧٬٢٠٥٩٦٣٣٠٬٥٤٦١٬٤٨٦٬١٦٣٣٢٬٧٥٤٬٠٥٤دیسمبر ٣١في 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). ممتلكات ومصانع ومعدات١٣

يمبانمصانع ومعدات
أثاث وتركیبات 
كتالیست (مواد محفزة)سیاراتوتجھیزات مكتبیة

أعمال إنشائیة قید 
التنفیذ

اإلجمالي
٢٠١٦

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

التكلفة:
٤١٬١٠٣٬٩٨٦٢٬٥١٩٬١٦٤٢٨١٬١١٣١١٬٠٠١٢٨٢٬٥٦١٤٥٣٬٦٨٥٤٤٬٦٥١٬٥١٠في بدایة السنة

٥٤٬٧٥٢٣٨٩٬٣٤٠٨٩٩٬٩٩٣-٤٣٦٬٩٨٦١١٬٨٠٨٧٬١٠٧إضافات
)٣٦٬٣٣٦()٦٬٦٢١(----)٢٩٬٧١٥(مشطوبات
-)١٨٢٬٣٥٧(٢٢٬٥٠٨-١٤١٬٢٩٨٦٬٦٨٣١١٬٨٦٨تحویالت

ل ِمن مخزون ٩٬٥٨٧٩٬٥٨٧-----ُمحوَّ

٤١٬٦٥٢٬٥٥٥٢٬٥٣٧٬٦٥٥٣٠٠٬٠٨٨١١٬٠٠١٣٥٩٬٨٢١٦٦٣٬٦٣٤٤٥٬٥٢٤٬٧٥٤نھایة السنةفي 

االستھالك المتراكم:
٩٬٠٨٤٬٧٨٥-٨٬٣٤١٬٨٧٨٣٠٤٬٣١٣٢١٩٬٣٠٦٥٬٩٦٠٢١٣٬٣٢٨في بدایة السنة

٢٬٣٠٥٬٥٤٠-٢٬١٢٠٬٢٠٠٧٧٬٧٩٨٤٧٬٥٤٤٢٬٠٣٧٥٧٬٩٦١ُمحّمل للسنة
)٦٬٤٧٤(-----)٦٬٤٧٤(متعلق بشطب

١١٬٣٨٣٬٨٥١-١٠٬٤٥٥٬٦٠٤٣٨٢٬١١١٢٦٦٬٨٥٠٧٬٩٩٧٢٧١٬٢٨٩في نھایة السنة

صافي القیم الدفتریة:
٢٠١٦٣١٬١٩٦٬٩٥١٢٬١٥٥٬٥٤٤٣٣٬٢٣٨٣٬٠٠٤٨٨٬٥٣٢٦٦٣٬٦٣٤٣٤٬١٤٠٬٩٠٣دیسمبر ٣١في 



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة

٤١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). ممتلكات ومصانع ومعدات١٣

بإنشاء وحدة ترقیة معالجة الصرف الصحي ومشروعي فك االختناق لمصنع األولیفینات تتعلق األعمال اإلنشائیة قید التنفیذ بصفٍة رئیسٍة
٤٧٣٫٩٨: ٢٠١٦ملیار لایر سعودي (١٫٣ومصنع جالیكول اإلیثلین وأكسید اإلیثلین ومرافق دعم ومساندة أخرى بتكلفة إجمالیة قدرھا 

ملیون لایر سعودي).

ملیون لایر ٨٫٤: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي (١٢٫٧الل السنة ضمن األعمال اإلنشائیة قید التنفیذ وقد بلغت تكالیف االقتراض المرسملة خ
سعودي).

الممتلكات والمصانع والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتھا الشركة من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع بموجب اتفاقیة إیجار قاب ة لإنَّ
م).٢٠٠٧إبریل ٩ھـ (الموافق ١٤٢٨ربیع األول ٢١سنة اعتباًرا من ٣٠ة مدتھا للتجدید طویلة األجل بفترة أولیَّ 

ممتلكات الشركة ومصانعھا ومعداتھا كافة مرھونة مقابل قروض ألجل (إیضاح  ).٢٥إنَّ



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١٤

الجھات ذات العالقة  من والموظفین الرئیسیین بالشركة والشركات الزمیلة المساھم الرئیستَُمثُِّل مشتركٍة ذًا قِبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفووالمنشآت الُمسیَطر علیھا أو المسیَطر علیھا بصورةٍ
وفیما یلي قائمة بالجھات الرئیسیة ذات العالقة بالشركة:ھاما علیھا.

طبیعة العالقةاسم الجھة ذات العالقة
مساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

شركة زمیلةشركة البیوتانول السعودیة
جھات منتسبةجھات منتسبة للشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك)

.٢٠١٦ینایر ١و ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١یقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجریَت مع جھات ذات عالقة وأرصدة الجھات ذات العالقة كما في 

الرصید الختاميمبلغ المعاملة

طبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر 
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر 
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

سعودي لایر 
(باأللوف)

حسابات تجاریة مدینة مستحقة من جھات ذات -أ
)٢٠عالقة (إیضاح 

٩٬٩٨٣٬٦٣٢٨٬٥٣٥٬٩٨١٢٬٥٥٠٬٨٧٥٢٬٥٣٥٬٠٣٢٢٬٠٢٣٬٥٤٤مبیعات إلى جھات ذات عالقةمساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

مدینة أخرى مستحقة ُدفْعَات ُمقَدََّمة وحسابات -ب
)٢١(ایضاح من جھات ذات عالقة

٢٧١٬٠٦٣٣٢٤٬٩٥٣١٧٤٬٢٦٩ُدفعات مقدمةمساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")
جھات منتسبة للشركة السعودیة للصناعات 

٦٬٩٧١٧٩٬٤٣٣١٬٦٤٦ُدفعات مقدمةجھة منتسبةاألساسیة (سابك)
٢٧٨٬٠٣٤٤٠٤٬٣٨٦١٧٥٬٩١٥

ُدفعات مقدمة إلى شركة زمیلة-ج
ُدفعات مقدمةشركة زمیلةشركة البیوتانول السعودیة
٦٢٬١٣٥١٠١٬٢٣١٢١٩٬٦٩٢)٢١الجزء المتداول (إیضاح 

٥٤٬٨٠٢٧١٬٢١٣-)١٦الجزء غیر المتداول (إیضاح 
٦٢٬١٣٥١٥٦٬٠٣٣٢٩٠٬٩٠٥



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١٤

الرصید الختاميمبلغ المعاملة

طبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر 
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة -د
)٢٧(إیضاح 

٩٥٣٬٣٢١٦٧٢٬٧٣١٢٤٦٬٣٧٦٤٤٩٬٠٠٨٧٤٧٬٨٦٣مشتریات وخدمات أخرى من جھات ذات عالقةمساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")
SSO٩٢٬٠٤٩١٠٦٬٣٦٨-مصاریف وحدة الخدمات المشتركة 

١٩٩٬٦٤٨١٧١٫٩٦٠تكالیف بحث وتقنیة
٢٣٬٨٧٠٢٠٬٩٢٨شراء بوالص تأمین من خالل المساھم

٣٤٧٬١١٩٢٦٨٬٣٤٥مصاریف تكلفة تمویل

لة جھات منتسبة وشركة زمیلةأخرى ١٦٥٬٧٦٦١٤١٬٥١٢شركة زمیلةمن قبل تكالیف ُمحمَّ
٧٣٬٥٠٣٢٣٦٬٦٣١٢٤٢٬٥٤٥٥٬٢٦١٤٬٦٩٦شراء مخزون وبضائع وخدمات رأسمالیة

٤٨٨٫٩٢١٤٥٤٬٢٦٩٧٥٢٬٥٥٩
أُْظِھَرت –مساندة ِمن مساھم القروض ال-ھـ

ِضْمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة 
المركز المالي

٢٬٦٧٥٬٨٣٧٢٬٦٠٢٬٨٦٣٢٬٥٢٤٬٠٧٢مساھمالسعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")الشركة 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١٤

شروط وأحكام المعامالت مع الجھات ذات العالقة
تُجَرى المبیعات إلى جھات ذات عالقة والمشتریات منھا وفقًا لشروط تعادل تلك السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت 

غیر مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. ولیست ھناك ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في السوق المباشرة. واألرصدة القائمة في 
، لم ٢٠١٧دیسمبر ٣١ضمانات ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدینة أو دائنة مع جھات ذات عالقة. فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في 

ل الشركة أي انخفاض في قیمة الحسا بات المدینة فیما یتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة. ویُجَرى ھذا التقییم في كل سنة تُسّجِ
مالیة عن طریق فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة والسوق التي تعمل فیھا الجھة ذات العالقة.

كانت المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة على النحو التالي:

قَدََّمت الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") ثالثة قروض طویلة األجل إلى الشركة، وتحمل ھذه القروض عمولة أقل من ) ١
+ أسعار العمولة للتعامل بین البنوك السعودیة ("سایبور")، والتي نتج عنھا فرق القیمة العادلة. وھذه %٢٫٥أسعار السوق بنسبة 

علیھا ِمن بنوك تجاریة حیث یستحق قرضان السداد بتاریخ المقدمة مساندالقروض دیسمبر ١٥ة لبعض القروض ألجل التي ُحِصَل
.٢٠٢٥یونیو ٣٠وتم تمدیده خالل السنة حتى ٢٠١٨یونیو ٣٠وكان یستحق القرض الثالث مبدئیًا بتاریخ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢٠

) لتقدیم خدمات محاسبة وتخزین وموارد SSOات المشتركة التابعة لشركة سابك () لدى الشركة اتفاقیة خدمات مع وحدة تنظیم الخدم٢
) وبرنامج نظم وتطبیقات ومنتجات تجھیز البیانات ERPبشریة وتقنیة معلومات (برنامج نظام حلول تخطیط الموارد المؤسسیة (

)SAP الخاصة بالشركة وخدمات ھندسة ومشتریات والخدمات )) ونقل واتخاذ الترتیبات الالزمة لتسلیم المواد المتعلقة بقطع الغیار
المتعلقة بھا والخدمات العامة األخرى للشركة. ولدى الشركة أیًضا اتفاقیة خدمات لوجستیة مع الشركة السعودیة للصناعات األساسیة 

("سابك").

الُدْفعَات الُمقَدََّمة إلى الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("س٣ ابك") المبلغ الذي دفعتھ الشركة وفقًا التفاقیة الخدمات المشتركة ) تَُمثُِّل
لتمویل شراء المواد والخدمات الخاصة بالشركة ِمن الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") وجھاتھا المنتسبة.

قیمة العادلة. ویُتوقَّع سداد ھذه الُدفعة المقدمة بالكامل ) وقد قَدََّمت الشركة ُدفعة ال تحمل فائدة إلى شركتھا الزمیلة، والتي نتج عنھا فرق ال٤
.٢٠١٨خالل عام 

على المصاریف العمومیة %٢) تبلغ مساھمة الشركة السنویة المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنیة ما نسبتھ ٥ ُل من إجمالي المبیعات وتَُحمَّ
واإلداریة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

قامت سابك بتحمیل تكالیف تمویل ورسوم ضمان ورسوم التزامات على الشركة فیما یتعلق بالقروض المساندة.) كما٦

المبیعات حسب صافي السعر )٧ ُل تُباع معظم منتجات الشركة إلى سابك بُِموِجب اتفاقیات تسویق وشراء إنتاج. وعند تسلیم المنتج، تُسجَّ
اس شھري، إلى أسعار البیع الفعلیة التي حصلت علیھا سابك من عمالءھا، بعد حسم تكالیف الشحن المبدئي الذي یُعدَّل الحقًا، على أس

والتوزیع والبیع وأتعاب التسویق بغرض تغطیة كافة مصاریف التسویق األخرى.

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

اإلدارة الرئیسیةمكافآت 
دیسمبر ٣١مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین عن السنة المنتھیة في و. الى موظفي اإلدارة الرئیسیینوالحوافزتُقدم الشركة بعض المكافآت

النحو التالي:علىمفصلة ٢٠١٦و٢٠١٧

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٥٫٩٩٦٦٫٨١٧مزایا موظفین قصیرة األجل
١٦٫٤٧٧١٨٫٥١٠التزام مزایا محددة للموظفین 

٢٢٫٤٧٣٢٥٫٣٢٧



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

أصول غیر ملموسة٠١٥
تراخیص

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

التكلفة:
٣١٠٬٢٣٤٣١٠٬٢٣٤في بدایة السنة

--إضافات
٣١٠٬٢٣٤٣١٠٬٢٣٤في نھایة السنة

اإلطفاء:
٧١٬٨٥٣٥٦٬٤٣٤في بدایة السنة

١٥٬٥١٢١٥٬٤١٩)٧(إیضاح ُمحّمل للسنة
٨٧٬٣٦٥٧١٬٨٥٣في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٢٢٬٨٦٩٢٣٨٬٣٨١دیسمبر٣١في 

استثمار في شركة زمیلة ودُفعات مقدمة٠١٦

ھذا البند حصة  لة بالمملكة %٣٣٫٣٣ملكیة بنسبة یَُمثُِّل في شركة البیوتانول السعودیة المحدودة، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ
لة برأس مال قدره  إنتاج البیوتانول وإیزو البیوتانول. وشركة البیوتانول السعودیة ُمسجَّ ملیون لایر سعودي، ٤٨٦العربیة السعودیة التي تُزاِوُل

ملیون لایر سعودي عن حصة ملكیتھا. وبدأ إنشاء المرافق التجاریة لشركة البیوتانول السعودیة في بدایة ١٦٢مبلغًا بقیمة واستثمرت الشركة 
.٢٠١٦خالل عام التجاري وقد بدأ اإلنتاج .٢٠١٥، واستُكملت خالل عام ٢٠١٤عام 

ي:كانت الحركة في االستثمار في شركة البیوتانول السعودیة على النحو التال
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

١٩٧٬٨٩٩١٦١٬٩٤٨ینایر١رصید االستثمار في شركة زمیلة في 
-)١٠٬٠٠٠(توزیعات أرباح مستلمة

٤٩٬٤٧٧٣٥٬٩٥١حصة في صافي نتائج السنة
٢٣٧٬٣٧٦١٩٧٬٨٩٩دیسمبر٣١رصید االستثمار في شركة زمیلة في 

٦٥٬٦٢٩٦٥٬٦٢٩ُمقَدَّم إلى الشركة الزمیلةلقرض ال یحمل فائدة فروق القیمة العادلة 
٥٤٬٨٠٢-)١٤(إیضاح یُضاف: جزء غیر متداول من ُدفعات مقدمة إلى الشركة الزمیلة

٣٠٣٬٠٠٥٣١٨٬٣٣٠
السعودیة:قائمة المركز المالي المختصَرة لشركة البیوتانول

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٤٣٬٦٠٠٤٥٣٬٠١١٢٨٢٬٥٥٠األصول المتداولة
١٬٦٠٩٬٤٠٠١٬٦٦٢٬٠٨١١٬٦٠٥٬١٢٩أصول غیر متداولة
)٤٥٬٩٢٧()٢٥١٬٧٦٧()١٢٢٬٦٠٠(المطلوبات المتداولة

)١٬٣٥٥٬٩٠٧()١٬٢٦٩٬٦٢٩()٩١٨٬٢٧٣(مطلوبات غیر متداولة
٧١٢٬١٢٧٥٩٣٬٦٩٦٤٨٥٬٨٤٥حقوق الملكیة

٢٣٧٬٣٧٦١٩٧٬٨٩٩١٦١٬٩٤٨)%٣٣٫٣٣: ٢٠١٦(%٣٣٫٣٣-حصة الشركة في حقوق الملكیة 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)استثمار في شركة زمیلة ودُفعات مقدمة٠١٦

قائمة الدخل المختصرة لشركة البیوتانول السعودیة
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٤٨٥٬٨٠٠٣٥٤٬٠٦٤إیرادات
)٢١٦٬٥٠٠()٣١٧٬٣٠٠(تكلفة مبیعات

)١٩٬٧٠٠()١٧٬٣٠٠(مصاریف بیع وتوزیع
)١٠٬٠١٢()٢٬٧٦٩(مصاریف أخرى

١٤٨٬٤٣١١٠٧٬٨٥٢صافي الدخل

٤٩٬٤٧٧٣٥٬٩٥١حصة الشركة في أرباح السنة

أصول غیر متداولة أخرى٠١٧
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٨٢٬٣٨٧٢١٤٬١٩٢٣٤١٬٠٨٠قروض وُسلف موظفین
٣٧٬٥٦٥٥٦٬٣٤٨٧٥٬٨٤٢تكالیف تطویر موقع برنامج تملك الوحدات السكنیة

٢١٩٬٩٥٢٢٧٠٬٥٤٠٤١٦٬٩٢٢

أصول ومطلوبات مالیة٠١٨

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة١٨-١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦نقد وما في حكمھ
٢٬٥٥٦٬٨٤٤٢٬٥٥٧٬١٠٣٢٬٠٦١٬١٨٢مدینون تجاریون

٣٤٠٬١٦٩٥٦٠٬٤١٩٤٦٦٬٨٢٠ُدفعات مقدمة وحسابات مدینة أخرى مستحقة من جھات ذات عالقة
٣٬١٦٣٥٬٠٩٥١٩٦أصول مالیة أخرى

٥٬٤١٤٬١٧٥٤٬٥٠٩٬٦١٨٤٬٢٣٤٬٦٧٤

مطلوبات مالیة مدرجة بالتكلفة الُمْطفَأَة١٨-٢
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٢١٬٤١٢٬٧٢٠٢٢٬٩٤٦٬١٠٣٢٤٬٢١٠٬٤٠٢قروض ألجل
٢٬٦٧٥٬٨٣٧٢٬٦٠٢٬٨٦٣٢٬٥٢٤٬٠٧٢قرض مساند من أحد المساھمین

٦٠٤٬٢٠٨٦٧٩٬٣٣٩١٬٠٤٢٬٥٠٥دائنون تجاریون
٢٧٥٬٣٥٥١٧٧٬٦٨٤٢٣٠٬٣٦٠مطلوبات مالیة أخرى

٢٤٬٩٦٨٬١٢٠٢٦٬٤٠٥٬٩٨٩٢٨٬٠٠٧٬٣٣٩



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٧

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

مخزون٠١٩

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٧٩٠٬٣٩٨٨٢٧٬١٤٦٨٤٥٬١٧٠قِطع غیار
)١٧٥٬٢٨٤()٢١٤٬٣٤٥()٣١٥٬٥٩٢(ناقًصا: مخصص قِطع غیار بطیئة الحركة ومتقادمة

٤٧٤٬٨٠٦٦١٢٬٨٠١٦٦٩٬٨٨٦

١١٢٬٦٦٦١٤٣٬١٣٥١٣٩٬٠٣٠مواد خام
٣١٬٠٠٩٣٤٬٠٧٣٥٦٬٩٩١بضاعة بالطریق

٦٦٧٬٥٧٩٧١٠٬٩٧٠٧٧٩٬٣٣٢بضاعة تامة الصنع
١٬٢٨٦٬٠٦٠١٬٥٠٠٬٩٧٩١٬٦٤٥٬٢٣٩

خالل عام  ٣٢٫٨: ٢٠١٦القیمة القابلة للتحقق (ملیون لایر سعودي كعكس قید مخصص مخزون ُمدَرج بصافي ١١٠٫٨بمبلغ ٢٠١٧اُْعتُِرَف
بھذا المبلغ ضمن تكلفة المبیعات. ملیون لایر سعودي). وقد اُْعتُِرَف

كانت الحركة في مخصص قِطع الغیار البطیئة الحركة والمتقادمة على النحو التالي:

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
سعودي لایر 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

-٢١٤٬٣٤٥١٧٥٬٢٨٤ینایر١الرصید في 
١٠١٬٢٤٧٣٩٬٠٦١١٧٥٬٢٨٤)٧(إیضاح المحمل للسنة
٣١٥٬٥٩٢٢١٤٬٣٤٥١٧٥٬٢٨٤دیسمبر٣١الرصید في 

. حسابات تجاریة مدینة٢٠

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١١٬٤٢١٢٧٬٥٢٣٤٣٬٣٧١حسابات تجاریة مدینة مستحقة من جھات أخرى
٢٬٥٥٠٬٨٧٥٢٬٥٣٥٬٠٣٢٢٬٠٢٣٬٥٤٤)١٤حسابات تجاریة مدینة مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٬٥٦٢٬٢٩٦٢٬٥٦٢٬٥٥٥٢٬٠٦٦٬٩١٥

)٥٬٧٣٣()٥٬٤٥٢()٥٬٤٥٢(ناقًصا: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٢٬٥٥٦٬٨٤٤٢٬٥٥٧٬١٠٣٢٬٠٦١٬١٨٢

عن الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ضمن اإلیضاح ( ھذه القوائم المالیة.) من ١٤أُْفِصَح



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٨

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة). حسابات تجاریة مدینة٢٠

في تحصیلھا على النحو التالي:كانت الحركة في مخصص الدیون المشكوك 

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٥٬٤٥٢٥٬٧٣٣٦٬٧٣٥ینایر١الرصید في 
٧٥--ُمحّمل للسنة

)١٬٠٧٧()٢٨١(-ُمستخَدم خالل السنة
٥٬٤٥٢٥٬٤٥٢٥٬٧٣٣دیسمبر٣١الرصید في 

فیما یلي تحلیل ألعمار الحسابات التجاریة المدینة المستحقة:

اإلجمالي

غیر متأخرة 
السداد وال 

منخفضة القیمة
أقل 

یوًما٣٠من 
٦٠-٣١

یوًما
٩٠-٦١

یوًما
١٢٠-٩١

یوًما
١٢١أكثر من 
یوًما

٢٠١٧٢٫٥٦٢٫٢٩٦٢٫٥٥١٫١٤١٩٧٥١٬٧٨٩١٬٨٥٤٤٢٥٦٬١١٢دیسمبر ٣١
١٤٬٨٣١-٢٠١٦٢٫٥٦٢٫٥٥٥٢٫٥٣٧٫٧٢٨٢٬٣١٨٢٬٧٨٥٤٬٨٩٣دیسمبر ٣١
٢٠١٦٢٫٠٦٦٫٩١٥٢٫٠٢٧٫٦٧٠٥٬٢٩٠٢٤٬٨٣٦٢٩٨٢٬٢٠٦٦٬٦١٥ینایر ١

ملیون ٥٫٤: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٫٤، انخفضت قیمة حسابات تجاریة تبلغ قیمتھا االسمیة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
مخصص لھا.٥٫٧: ٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي و  ملیون لایر سعودي) وقد ُجنَِّب

یوًما، حیث تُعتبر الحسابات التجاریة المدینة متأخرة ٩٠-٣٠وال تحمل الحسابات التجاریة المدینة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى الشركة 
على الخبرة السابقة، فإن الحسابات التجاریة المدینة غیر المنخفضة القیمة غیر مكفولة بضمانات ومن الُمتََوقَّالسدا ع د بعد ھذه المدة. بناًء

تحصیلھا بالكامل.

أصول متداولة أخرى٠٢١
٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

ُدفعات مقدمة وحسابات مدینة أخرى مستحقة من جھات 
٢٧٨٬٠٣٤٤٠٤٬٣٨٦١٧٥٬٩١٥)١٤ذات عالقة (إیضاح 

٦٢٬١٣٥١٠١٬٢٣١٢١٩٬٦٩٢)١٤شركة زمیلة (إیضاح ىلاجزء متداول من ُدفعات مقدمة 
٧٬٢٩١١٠٬١٥٨٦٬٠٥٧أخرى

٣٤٧٬٤٦٠٥١٥٬٧٧٥٤٠١٬٦٦٤



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٤٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

. نقد وما في حكمھ٢٢

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٬٨٥٣٬٩٩٩١٬١٦٧٬٠٠١١٬٦١١٬٤٧٦نقد لدى البنوك
٦٦٠٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠ودائع قصیرة األجل

٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦

يأُودَعت الودائع القصیرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح ما بین یوم واحد إلى ثالثة أشھر حسب احتیاجات الشركة من النقدیة الفوریة، وھ
تحقق فائدة حسب معدالت الودائع القصیرة األجل ذات الصلة.

الُموَدعة بعمالت مختلفة:ویقدم الجدول أدناه تفاصیل المبالغ 

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٥٤٧٬٨٣٢٢٧١٬٧٢٦١٤٦٬١٩٨لایر سعودي
١٬٩٦٦٬١٦٧١٬١١٥٬٢٧٥١٬٥٦٠٬٢٧٨دوالر أمریكي

٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦

. رأس المال٢٣

ح بھ والُمصدَر والمدفوع  ١و ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون سھم (١٫٥٠٠ملیون لایر سعودي، مقسَّم إلى ١٥٫٠٠٠یبلغ رأس المال الُمصرَّ
لایر سعودي للسھم الواحد.١٠ملیون سھم) بقیمة ١٫٥٠٠: ٢٠١٦ینایر 

. عناصر أخرى من حقوق الملكیة٢٤

العناصر األخرى من حقوق الملكیة بقیمة  ملیون لایر سعودي فائض مساھمة لفروق القیمة العادلة المتعلقة بالقروض المساندة ٦٢٠٫٨٧تَُمثُِّل
).١٤من مساھم (إیضاح 
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

قروض ألجل٠٢٥

نسبة الفائدة الفعلیة
(%)

/ تاریخ االستحقاق
السداد النھائي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

)٢٥-١صندوق االستثمارات العامة (إیضاح 
أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك 

٢٠٢٢١٬٨٩٣٬٣٦٨٢٬١٩٠٬٩٦١٢٬٤٨٨٬١٩٣دیسمبر ٠٫٥٠٣١لندن (الیبور) + 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك )٢٥-٢اتفاقیة تسھیل إسالمي (إیضاح 
٢٠٢٢٢٬٦٦٣٬٩٤٥٢٬٩٥٧٬٠٩٧٣٬٢٣٤٬٣٤٢دیسمبر ٠٫٧٠٣١لندن ("الیبور") + 

-٣تسھیل تجاري من عدة بنوك تجاریة (إیضاح 
٢٥(

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك 
٢٠٢٢١٬٨٧٦٬٩١٨٢٬٠٨٣٬٤٥٤٢٬٢٧٨٬٧٩١دیسمبر ٠٫٧٠٣١لندن ("الیبور") + 

)٢٥-٤وكالة ائتمانات التصدیر (إیضاح 
أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك 

٢٠٢٢٢٬٧٥٠٬٤٦٤٣٬٤٢٣٬٤٩٧٤٬٥٣٤٬١٠٠دیسمبر ٣١متنوعةلندن ("الیبور") +

تسھیل رأسمال عامل إسالمي من بنك تجاري 
)٢٥-٥(إیضاح 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك 
٢٠٢٣٢٬٤٠٩٬٩٤٠٢٬٤٠٩٬١٩٠٢٬٤٠٨٬٤٨٧مایو ٠٫٧٠٢٨لندن ("الیبور") + 

٢٠٢٥٧٠٨٬٩٣١٧٦٥٬٣٨٢١٬٠٥٢٬٠٩٣فبرایر ١٣تكلفة متابعة)٢٥-٦صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (إیضاح 

علیھا مقابل ضمان  قروض ألجل تجاریة ُحِصَل
٩٬٠٩٩٬٢٧٥٩٬١٠٦٬٠٢٢٨٬٢٠٣٬٣٢٤متنوعةمتنوعة)٢٥-٧مؤسسي مقدم من سابك (إیضاح 

٩٬٨٧٩١٠٬٥٠٠١١٬٠٧٢)٣٣التزامات بموجب عقد إیجار تمویلي (إیضاح 

٢١٬٤١٢٬٧٢٠٢٢٬٩٤٦٬١٠٣٢٤٬٢١٠٬٤٠٢اإلجمالي

١٬٦٠٠٬٠٨٧١٬٧٦١٬٨٤٥٢٬١٦٧٬٥٥٠إجمالي المتداول
١٩٬٨١٢٬٦٣٣٢١٬١٨٤٬٢٥٨٢٢٬٠٤٢٬٨٥٢إجمالي غیر المتداول

غیر المطفأة وقدرھا  ٣١(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ١١٦٫٤تتضمن القیمة الدفتریة للقروض أعاله الرسوم المدفوعة مقدماً
ملیون لایر سعودي).١٢٤٫٨: ٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي و ٩٣٫١: ٢٠١٦دیسمبر 

برھن على أصول الشركة أو بضمانات ُمقدَّمة من الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك). ووفقًا إن القروض المذكورة أعاله مكفولة إما 
في الشركة خالل فترة سداد ھذه القروض.%٣٥التفاقیة الدعم والمساندة المبرمة مع سابك، تحتفظ سابك بملكیة نسبتھا 
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)قروض ألجل٠٢٥

صندوق االستثمارات العامة٢٥-١

اتفاقیة القرض الُمبَرمة مع صندوق االستثمارات العامة على تقدیم تسھیل قرض بقیمة  ملیون ٤٬٠٠١٫٢ملیون دوالر أمریكي (١٬٠٦٧تنصُّ
ل بین بنوك أسعار الفائدة للتعامحسب لایر سعودي) بغرض التمویل جزئیا إنشاء المرافق اإلنتاجیة للشركة. وتحمل القروض تكالیف تمویل 

من یونیو لندن ("ال . والقرض ٢٠١١یبور") وھامش ربح متفق علیھ. ویستحق القرض السداد على أربعة وعشرین قسطا نصف سنوي ابتداًء
مسجل بالدوالر األمریكي.

اتفاقیة تسھیل إسالمي٢٥-٢

ملیون لایر سعودي) وفقًا للبنوك ٣٫٨٦٣٫٧ملیون دوالر أمریكي (١٫٠٣٠٫١اتفاقیة تسھیل إسالمي بقیمة ٢٠٠٨أبرمت الشركة خالل عام 
التجاریة التي ستشارك في شراء جزء من مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة على أساس ھیكل الملكیة المشتركة. ووفقًا لشروط التسھیل، فإنَّھ

نظیر إیجار سنوي متفق عند استكمال مرحلة اإلنشاءات وبعض اإلجراءات األخرى، ستُؤجَّر األصول ذات الملكیة المشتركة إلى الشركة 
علیھ. وقد جرى تأسیس شركة ذات غرض خاص (وھي شركة كیان السعودیة إلجارة األصول المحدودة) ("الوصي") بالمملكة العربیة 
السعودیة المتالك حصة مقدمي التمویالت اإلسالمیة في األصول ذات الملكیة المشتركة بالنیابة عنھم. وبموجب اتفاقیة التأجیر اآلجل 

اتفاقیات التسھیالت اإلسالمیة األخرى، ستشتري الشركة األصول ذات الملكیة المشتركة من الوصي عند سداد قرض اتفاقیة التسھیل و
، استوفت الشركة متطلبات االستكمال حسبما تقتضیھ شروط التسھیل وبدأت الشركة في إجراء الترتیبات ٢٠١٤اإلسالمي. وخالل عام 

دیسمبر ٣١األصول ذات الملكیة المشتركة، وھي حالیًا بصدد استكمال اإلجراءات التعاقدیة. وعلیھ، وكما في الالزمة لتحویل صك ملكیة
ل التزام القرض حتى اآلن إلى التزام بموجب عقد إیجار تمویلي مقابل مبلغ یعادل مبلغ األصول المستأجرة.٢٠١٧ ، لم یُحوَّ

. والقرض مسجل ٢٠٢٢ویة على مدى فترة مدتھا اثني عشر سنة تنتھي في دیسمبر وسیُجَرى سداد ھذا التسھیل على أقساط نصف سن
بالدوالر األمریكي.

تسھیل تجاري٢٥-٣

ملیون لایر سعودي) من عدة بنوك تجاریة. ویتراوح ٢٫٧٢٢٫٣ملیون دوالر أمریكي (٧٢٥٫٩حصلت الشركة على تسھیالت قروض بقیمة 
على جداول السداد الخاصة بھا، ما بین عامي إجمالي تواریخ استحقاقات ھذه القرو . وتحمل ھذه القروض ٢٠٢٢حتى عام ٢٠١١ض، بناًء

تكالیف تمویل حسب أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ("الیبور") وھامش ربح متفق علیھ. ویستحق سداد ھذه القروض على أربعة 
ل ة بصورة رئیسیة بالدوالر األمریكي.وعشرین قسًطا نصف سنوي غیر متساو. وھذه القروض ُمسجَّ

وكالة ائتمانات التصدیر٢٥-٤

ملیون لایر سعودي). ٧٫٢٦٧٫٧ملیون دوالر أمریكي (١٫٩٣٨٫١أبرمت الشركة أربع اتفاقیات تسھیل دعم وكاالت ائتمان صادرات بقیمة 
على جداول السداد الخاصة . وتحمل ھذه ٢٠٢٢حتى عام ٢٠١١بھا، ما بین عامي ویتراوح إجمالي تواریخ استحقاقات ھذه القروض، بناًء

القروض تكالیف تمویل حسب أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ("الیبور") وھامش ربح متفق علیھ. ویستحق سداد القروض على أربعة 
لة بصورة رئیسیة بالدوالر األمریكي. وعشرین قسًطا نصف سنوي غیر متساو. وھذه القروض ُمسجَّ

تسھیل رأسمال عامل إسالمي٢٥-٥

یل اتفاقیة تسھیل ائتماني للحصول على تسھأبرمت الشركة اتفاقیة رأس مال عامل إسالمیة بغرض تمویل متطلبات رأسمالھا العامل ووقعت 
ملیون لایر سعودي) مع بنك تجاري محلي. وتبلغ مدة القرض خمسة عشر سنة اعتباًرا من ٢٫٤١٤٫٤ملیون دوالر أمریكي (٦٤٣٫٨بقیمة 

م. ٢٠٢٣مایو ٢٨وسیسدد القرض بالكامل في تاریخ توقیع االتفاقیة.
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٥٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

مة)(تتقروض ألجل٠٢٥

صندوق التنمیة الصناعیة السعودي٢٥-٦

اتفاقیات القروض الُمبَرمة مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي على قروض بقیمة  ٢٬٠٠٠: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي (٢٫٤٧٩تنصُّ
ل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي رسوًما مدفوعة مقدًما ملیون لایر سعودي) بغرض تمویل إنشاء مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة. ویُحّمِ

من دیسمبر قسًطا نصف سنوي غیر متساو اب)٢٦(ورسوًما إداریة سنویة بموجب اتفاقیات القروض. ویستحق سداد القروض على  تداًء
٢٠١٢.

مكفولة برھن على أصول الشركة. وتقتضي تعھدات تسھیالت القروض المبرمة مع صندوق صندوق التنمیة الصناعیة السعوديوقروض 
التنمیة الصناعیة السعودي أن تحافظ الشركة على مستوى معین من المؤشرات المالیة وتقیید توزیع األرباح وزیادة النفقات الرأسمالیة 

السنویة عن حدود معینة.

سیة ُمقدمة من سابكتجاریة مقابل ضمانات مؤسقروض ٢٥-٧

ملیون لایر سعودي) ُحِصَل٩٫١٢٥: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٩٫١٢٥لدى الشركة قروض قائمة بقیمة 
ض القروض تسھیل قروھذه علیھا من بنوك تجاریة مقابل ضمان مؤسسي من الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك"). وتتضمَّن 

علیھ خالل عام ٢٫٦٢٥بقیمة  منھا مبلغ قدره ٢٠١٤ملیون لایر سعودي ُحِصَل ملیون لایر ٢٫٦٢٥من مؤسسات مالیة محلیة، ُسِحَب
ملیون لایر سعودي).٢٫٦٢٥: ٢٠١٦سعودي (

لى شروط عوقد استُخدمت ھذه القروض للتمویل اإلضافي الالزم الستكمال مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة وتكالیف بدء التشغیل بناًء
على جداول السداد الخاصة بھا، ما بین عامي  حتى عام ٢٠٢١وأحكام معینة. ویتراوح إجمالي تواریخ استحقاقات ھذه القروض، بناًء

على أسعار العمولة للتعامل ٢٠٢٩ بناًء عامٍة . وتحمل ھذه القروض تكالیف تمویل حسب األسعار السائدة في السوق التي تُحتَسب بصفٍة
لبنوك السعودیة ("سایبور") وھامش ربح متفق علیھ. باإلضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") بین ا

في الشركة حتى سداد القروض الخارجیة.%٣٥بالمحافظة على حصة ملكیتھا بنسبة 

ا في ذلك مبالغ السداد الرئیسة) عن بعض القروض بموجب وتلتزم الشركة بالمحافظة على احتیاطي نقدي یعادل متطلبات خدمة الدین (بم
ھذه االتفاقیات لفترة الستة أشھر الالحقة.

فیما یلي جدول السداد اإلجمالي للقروض ألجل:٢٥-٨

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٢٬١٦٦٬٩٧٧--٢٠١٦
١٬٧٦١٬٢٢٤١٬٧٥٧٬٥٤١-٢٠١٧
٢٠١٨١٬٦٠٠٬٠٨٧٦٬٠٩٧٬٦٥٣٦٬٠٩٧٬٦٥٣
٢٠١٩١٫٥١٨٫١٠٨١٬٤٨٣٬٠٣٤١٬٤٨٣٬٠٣٤
٢٠٢٠١٫٤٤٣٫٣٦٤١٬٤٠٨٬٢٨٨١٬٤٠٨٬٢٨٨
٢٠٢١٣٫٦٤٩٫٤٤٣٣٬٦١٤٬٣٦٩٣٬٦١٤٬٣٦٩
٢٠٢٢٨٫٠٧٥٫٦١٩٣٬٥٥١٬٠٣٤٣٬٥٥١٬٠٣٤

٥٫١٢٦٫٠٩٩٥٫٠٣٠٫٥٠١٤٫١٣١٫٥٠٦بعد ذلك
٢١٫٤١٢٫٧٢٠٢٢٫٩٤٦٫١٠٣٢٤٫٢١٠٫٤٠٢



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

مكافآت موظفین٠٢٦
٢٠١٦ینیر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٥٣٣٬٨٠٩٤٥٤٬٦٤١٤٠٥٬٣٤٢التزام مزایا محددة للموظفین
٣٠٬٥٦٣٢٥٬٢٠٢٩٬١١٧مزایا موظفین أخرى

٥٦٤٬٣٧٢٤٧٩٬٨٤٣٤١٤٬٤٥٩

لتقییم القیمة الحالیة اللتزاماتھا من المزایا المحددة كما في ١٩وفقًا ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم ( دیسمبر ٣١)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء
الدفع بموجب األنظمة المحلیة واالتفاقیات المتعلقة بمكافآت نھایة الخدمة للموظفین المستَحقة ٢٠١٦ینایر ١و ٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧

التعاقدیة ذات الصلة. فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة المستخدمة لحساب التزام المزایا المحددة غیر المجمعة:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

%٤٫٠٠%٣٫٦٠معدل الخصم
المعدل المتوقع لزیادات الرواتب

%٥٫٠٠%٥٫٠٠تنفیذیون
%٧٫٠٠%٦٫٥٠غیر تنفیذیین

دیسمبر باستخدام االفتراضات اإلكتواریة المبینة أعاله.٣١احتُِسبَت القیم الحالیة اللتزامات المزایا المحددة في 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٥٢٢٬٣٣٦٤٦٧٬١٣٨القیمة الحالیة اللتزام مزایا محددة
)١٢٬٤٩٧(١١٬٤٧٣خسارة (ربح) إعادة قیاس من التزامات مزایا محددة للموظفین

٥٣٣٬٨٠٩٤٥٤٬٦٤١دیسمبر٣١الرصید كما في 

لة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر: بصافي تكالیف المزایا الُمحمَّ فیما یلي تحلیٌل
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦١٬٩٨٣٦٣٬٥٧٢تكلفة خدمة حالیة
١٧٬٩٠٦١٦٬٤٢٣)١١(إیضاح تكلفة فائدة

٧٩٬٨٨٩٧٩٬٩٩٥صافي مصروف المزایا

الجدول التالي الحركة في التزام  المزایا المحددة:یَُمثُِّل
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٤٥٤٬٦٤١٤٠٥٬٣٤٢سنةالتزام مزایا محددة في بدایة ال
٧٩٬٨٨٩٧٩٬٩٩٥ُمحمَّل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

)١٢٬٤٩٧(١١٬٤٧٣التزامات مزایا محددة للموظفین(ربح) إعادة قیاس من ةخسار
)٧٬٠٠٠()٦٬٠٨٤(سنةالمدفوع خالل ال

)١١٬١٩٩()٦٬١١٠(تعدیالت / تحویالت خالل السنة
٥٣٣٬٨٠٩٤٥٤٬٦٤١التزام مزایا محددة في نھایة السنة



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)مكافآت موظفین٠٢٦

الجدول التالي مكونات التزام المزایا المحددة كما في  دیسمبر:٣١یَُمثُِّل

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
برنامج

مكافآت نھایة خدمة
مكافآت الخدمة 

المستمرة
مزایا طبیة
اإلجماليبعد التقاعد

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٤٣٨٬٣٤١٤٬١٩٨١٢٬١٠٢٤٥٤٬٦٤١ینایر١في 
ُمحّمل ُمْعتََرف بھ في قائمة الدخل للسنة

٥٩٬٦١٥٦٠١١٬٧٦٧٦١٬٩٨٣حالیةتكلفة خدمة -
١٧٬٢٦٥١٥٧٤٨٤١٧٬٩٠٦تكلفة فائدة-

تغیرات أكتواریة ناشئة عن: 
)٣٬٧٣١(١٢٢١٬٩٥٨)٥٬٨١١(افتراضات مالیة-
١٬٤١٩٦١٦١٣٬١٦٩١٥٬٢٠٤افتراضات قائمة على الخبرة-

)٦٬٠٨٤(١٢٩٥٣٧)٦٬٧٥٠(المدفوع خالل السنة
)٦٬١١٠()٦٠١()٢٦()٥٬٤٨٣(تعدیالت / تحویالت خالل السنة

٤٩٨٬٥٩٦٥٬٧٩٧٢٩٬٤١٦٥٣٣٬٨٠٩دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
برنامج

مكافآت نھایة خدمة
مكافآت الخدمة 

المستمرة
مزایا طبیة
اإلجماليبعد التقاعد

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٣٩١٬٧٣٢٣٬٣٨٤١٠٬٢٢٦٤٠٥٬٣٤٢ینایر١في 
ُمحّمل ُمْعتََرف بھ في قائمة الدخل للسنة:

٦١٬٠٨٠٧٩١١٬٧٠١٦٣٬٥٧٢تكلفة خدمة حالیة
١٥٬٨٦٨١٣٦٤١٩١٦٬٤٢٣تكلفة فائدة

تغیرات أكتواریة ناشئة عن:
٧٧١٧٬٠٠٢-٦٬٢٣١افتراضات مالیة-
)١٩٬٤٩٩()٥٤٩(-)١٨٬٩٥٠(افتراضات قائمة على الخبرة-

)٧٬٠٠٠()١٥()٦٢()٦٬٩٢٣(المدفوع خالل السنة
)١١٬١٩٩()٤٥١()٥١()١٠٬٦٩٧(تعدیالت / تحویالت خالل السنة

٤٣٨٬٣٤١٤٬١٩٨١٢٬١٠٢٤٥٤٬٦٤١دیسمبر٣١كما في 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)مكافآت موظفین٠٢٦

تحلیل الحساسیة

المحددة إذا كان على الشركة تغییر افتراض رئیسي واحد مع اإلبقاء على یوضح الجدول أدناه التأثیر التقریبي على التزام المزایا 
االفتراضات اإلكتواریة األخرى دون تغییر. یھدف تحلیل الحساسیة إلی توضیح عدم التأكید المالزم لتقییم التزام المزایا المحددة 

في یر الخطیة التي قد تترتب على التغیراتفي ظل ظروف السوق بتاریخ القیاس. وال یمكن استقراء نتائجھا بسبب اآلثار غ
االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة على إجمالي التزام المزایا المحددة. تنطبق الحساسیات فقط على التزام المزایا المحددة ولیس 

على صافي المبالغ الُمْعتََرف بھا في قائمة المركز المالي.

٢٠١٧دیسمبر ٣١
برنامج مكافآت
نھایة خدمة

مكافآت الخدمة 
المستمرة

مزایا طبیة 
بعد التقاعد

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

الزیادة
٤٧٦٬٤٧١٤٬٦٣٧٢٧٬٦٥٤نقطة أساس)٢٥معدل الخصم (+

٥١١٬٠٤٩٤٬٧١٤٢٨٬٨٩٦نقطة أساس)٢٥الراتب (+
٤٩٣٬٦٠٦٤٬٧١٤٣٠٬٢٦٧الرعایة الصحیة)معدل التضخم (تكلفة 

النقص
٥١١٬٣٥٨٤٬٧٩٣٣٠٬٢٠٩نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (

٤٧٦٬٦٧٠٤٬٧١٤٢٨٬٨٩٦نقطة أساس)٢٥-الراتب (
٤٩٣٬٦٠٦٤٬٧١٤٢٧٬٥٩٦معدل التضخم (تكلفة الرعایة الصحیة)

(على مدى سنوات)متوسط المدة المرجحة
١٣٫٩٠٦٫٥٠١٧٫٢٠نقطة أساس)٢٥الخصم (+معدل 

١٤٫٤٠٦٫٧٠١٨٫٢٠نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (

٢٠١٦دیسمبر ٣١
برنامج مكافآت 

نھایة خدمة
مكافآت الخدمة 

المستمرة
مزایا طبیة
بعد التقاعد

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

الزیادة
٤٢٢٬٦٤٥٤٬١٣٠١١٬٥٢٧نقطة أساس)٢٥معدل الخصم (+

٤٥٣٬٦٧٠٤٬١٩٨١٢٬١٠٢نقطة أساس)٢٥الراتب (+
٤٣٨٬٣٤١٤٬١٩٨١٢٬٧٣٠معدل التضخم (تكلفة الرعایة الصحیة)

النقص
٤٥٤٬١٦٤٤٬٢٦٩١٢٬٧١١نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (

٤٢٣٬٠٢٦٤٬١٩٨١٢٬١٠٢نقطة أساس)٢٥-الراتب (
٤٣٨٬٣٤١٤٬١٩٨١١٬٥٠٧معدل التضخم (تكلفة الرعایة الصحیة)

(على مدى سنوات)متوسط المدة المرجحة
١٤٫٣٠٦٫٥٠١٩٫٠٠نقطة أساس)٢٥معدل الخصم (+

١٤٫٤٠٦٫٨٠٢٠٫١٠نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٥٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)مكافآت موظفین٠٢٦

إجمالي مدفوعات المزایا المتوقعة:

بینأقل من سنة٢٠١٧دیسمبر ٣١
سنة٢-١

بین
سنوات٥-٢

أكثر من
اإلجماليسنوات٥

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي
(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

١٤٬٢٥٢١٢٬٠٦٠٥٩٬٥١٩١٥٤٬٢٥٤٢٤٠٬٠٨٥نھایة خدمةمكافآت 
٥٨١٩٠٢٩٥٥٢٬٩٥٧٥٬٣٩٥مكافأة خدمة مستمرة

٧٣٤٧٠١٢٬٠٩٧١٬٧٥٧٥٬٢٨٩مزایا طبیة بعد التقاعد
١٥٬٥٦٧١٣٬٦٦٣٦٢٬٥٧١١٥٨٬٩٦٨٢٥٠٬٧٦٩اإلجمالي

بینأقل من سنة٢٠١٦دیسمبر ٣١
سنة٢-١

بین
سنوات٥-٢

أكثر من
اإلجماليسنوات٥

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي
(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

لایر 
سعودي

(باأللوف)

١١٬٣٦١١٣٬٩٩٥٥٢٬٢٢٢١٤٦٬٦٠٤٢٢٤٬١٨٢نھایة خدمةمكافآت 
٤٣١٥٤٩١٬٤٢٤٢٬٨٠٩٥٬٢١٣مكافأة خدمة مستمرة

٢٦٢٠٤٩٩١١٬٢٢١-مزایا طبیة بعد التقاعد
١١٬٧٩٢١٤٬٥٧٠٥٣٬٨٥٠١٥٠٬٤٠٤٢٣٠٬٦١٦اإلجمالي

دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع٠٢٧

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١١٥٬٢٨٧٢٢٥٬٠٧٠٢٨٩٬٩٤٦حسابات تجاریة دائنة مستحقة إلى جھات أخرى
٤٨٨٬٩٢١٤٥٤٬٢٦٩٧٥٢٬٥٥٩)١٤حسابات تجاریة دائنة مستحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح 

٧٨٤٬٤٧٣٧٦٧٬٨٥٦٧٧١٬٥٢٩مصاریف مستحقة الدفع
١٬٣٨٨٬٦٨١١٬٤٤٧٬١٩٥١٬٨١٤٬٠٣٤

شروط وأحكام االلتزامات المالیة المذكورة أعاله:

یوًما.٦٠-٣٠ال تحمل الحسابات التجاریة الدائنة فائدة، وتُسدَّد عادة خالل فترة تتراوح من • 
).١٤إیضاح (فیما یتعلق بالشروط واألحكام مع الجھات ذات العالقة، راجع • 



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

المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٥٧

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

مطلوبات متداولة أخرى٠٢٨
٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٨٬٤٩١١٩٬٣٧٨٨٧٬٧٣٨فائدة مستحقة الدفع
٥٩٬٠٢٥٥٣٬١٦١٤٠٬٤٩٩محتجزات مستحقة الدفع

٥٧٬٥٧١٥٠٬٠٢٨٥٧٬٩١٠مبالغ مستحقة الدفع إلى موظفین
٣٨٬٩٧١٥٧٬٦٠٥٦٥٬٧٨٥ریوع مستحقة الدفع

١١٬٩٣٥٤٬٨٥٢٤٬٠٢١أخرى
٢٣٥٬٩٩٣١٨٥٬٠٢٤٢٥٥٬٩٥٣

. مخصص زكاة٢٩

تتألف الزكاة المحملة مما یلي:
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٢٠٬٦٤١٩٦٬٧١٦ُمحّمل للسنة
-٣٬٤٨٧تعدیالت عائدة لسنوات سابقة

١٢٤٬١٢٨٩٦٬٧١٦

احتُسب وعاء الزكاة على أساس البنود التالیة:
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٢٬٩٤٠٬٦٤١١٢٬٨٠٥٬٩١٥حقوق الملكیة
٢٤٬٣٢٧٬٥٦٦٢٥٬٧٣١٬٢٥٨مخصصات في بدایة السنة وتعدیالت أخرىقروض / 

)٣٠٬٦٣٨٬٨٨٦()٣٤٬٢٩٠٬٢٧٩(القیمة الدفتریة لألصول الطویلة األجل
٢٬٩٧٧٬٩٢٨٧٬٨٩٨٬٢٨٧

)٤٬٠٢٩٬٦٤٨(١٬٨٤٧٬٧٣١دخل السنة الخاضع للزكاة (خسارة السنة الخاضعة للزكاة)
٤٬٨٢٥٬٦٥٩٣٬٨٦٨٬٦٣٩الوعاء الزكوي

فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة الخاص بالشركة:
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٩٨٬٧٥٦٨٤٬١٣٠في بدایة السنة
١٢٤٬١٢٨٩٦٬٧١٦مخصص ُمَجنَّب خالل السنة

)٨٢٬٠٩٠()٩٧٬٢٤٣(المدفوع خالل السنة
١٢٥٬٦٤١٩٨٬٧٥٦في نھایة السنة

تسویة لربوطھا الزكویة لدىقدَّمت الشركة إلى الھیئة إقراراتھا الزكویة، وتسلَّمت الشھادات الزكویة وسدَّدت المستحقات الزكویة وأجرت 
مع المطالبة بالتزام إضافي ٢٠١٥حتى ٢٠١٢. وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من ٢٠١١دیسمبر ٣١الھیئة حتى السنة المنتھیة في 

م تُصدر ھا. ولملیون لایر سعودي. وقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربوط وتعتقد الشركة أن النتیجة النھائیة ستأتي في صالح١٤٤بمبلغ 
.٢٠١٦الھیئة حتى اآلن الربط عن عام 
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(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٥٨

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ربحیة السھم٠٣٠

تُحتَسب مبالغ ربحیة السھم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسھم العادیة في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
العادیة خالل الفترة.

وبیانات األسھم المستخدمة في احتساب ربح السھم األساس والمخفف:یعكس الجدول التالي الدخل 

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٧دیسمبر

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٦دیسمبر

١٬٦٣٠٬١١١١٬٠٥٩٬١٩٦الربح التشغیلي للسنة (بآالف الریاالت السعودیة)
٦٦٨٬١٧٤١٥٢٬٠٥٧المتعلق بالمساھمین (بآالف الریاالت السعودیة)الدخلصافي 

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠عدد األسھم القائمة (باأللوف)
٠٩٫١١٠٫٧ربحیة السھم األساس والمخفف من الربح التشغیلي المتعلقة بمساھمي الشركة

٤٤٫٠٠٫١٠ركةبمساھمي الشربحیة السھم األساس والمخفف من صافي الدخل المتعلقة 

لم یكن ھناك أي بند تخفیف یؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.

تغییر مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات٠٣١

اصرھا بصورة اإلنتاجیة لعنوفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ینبغي تجزئة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى عناصرھا وتحدید األعمار 
متبعًا في المملكة العربیة السعودیة. ولم یكن من الممكن عملیا للشركة أن تمیز بوضوح التعدیال ت مستقلة. ولم یكن مفھوم التجزئة إجراًء

من التحول إلى المعا داد التقاریر المالیة ییر الدولیة إلعالمتعلقة بالتغییر في األعمار اإلنتاجیة عن تلك المتعلقة بتطبیق عملیة التجزئة. وكجزٍء
")IFRSs فقد طبَّقت الشركة مفھوم مكونات األصول وحاسبت عن تأثیره على األعمار اإلنتاجیة، ما نشأ عنھ زیادة في الممتلكات ،("

ملیون لایر سعودي. وقد ٢٤٦والمصانع والمعدات ونقص في الخسارة المتراكمة بتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي بقیمة 
صافي التأثیر كجزء من تعدیالت التحول. قُیَِّد

قیاس القیم العادلة٠٣٢

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

تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو المدفوع لتحویل التزام ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ 
القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام إما:

الرئیسي لألصول أو المطلوباتفي السوق·
في ظل عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات.·

القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات عل أن ىویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتُقاُس
تخدمونھا عند تسعیر األصول أو المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منافع المشاركین في السوق سیس

اقتصادیة. ویراعي قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من األصل على نحو أفضل 
رك آخر في السوق سیستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ لمشا

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

) : األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة١المستوى (

) : طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة٢المستوى (

قییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.) : طرق ت٣المستوى (
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المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٥٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)قیاس القیم العادلة٠٣٢

ب التجاریة الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى تقارقیَّمت اإلدارة أن النقدیة والودائع القصیرة األجل والحسابات التجاریة المدینة والحسابات 
قیمھا الدفتریة وذلك یعود إلى حد كبیر إلى تواریخ االستحقاق القصیرة األجل لھذه األدوات.

استُخدمت الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة:

على معطیات مثل أسعار تُقیِّم الشركة الحسابات المدینة / القروض الطویلة األجل ذات ا· ألسعار الثابتة وذات األسعار المتغیرة بناًء
على  الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانیة لكل عمیل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناًء

، فإن القیم الدفتریة ٢٠١٧دیسمبر ٣١ما في ھذا التقییم، تُؤخذ في االعتبار مخصصات الخسائر المتوقعة لتلك الحسابات المدینة. وك
لھذه الحسابات المدینة، بالصافي بعد حسم المخصصات، لم تختلف اختالفًا جوھریًا عن قیمھا العادلة المحتسبة.

ُد القیم العادلة لقروض ومقترضات الشركة التي تحمل فائدة وفقًا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سع· الخصم رتَُحدَّ
٣١الذي یعكس سعر االقتراض للجھة الُمصِدرة كما في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا. وقد قُیِّمت مخاطر عدم األداء، كما في 

، بأنھا غیر جوھریة.٢٠١٧دیسمبر 

التزامات محتملة وارتباطات٠٣٣

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

٦٥٠: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي (٧٤١بلغت المصاریف الرأسمالیة التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنھا ولم تتكبدھا حتى نھایة السنة حوالي 
ملیون لایر سعودي).

یجار تشغیليالتزامات عقود إ

أبرمت الشركة عقود إیجار تشغیلي بشأن بعض السیارات والمكائن. وفیما یلي الحد األدنى من اإلیجارات المستقبلیة المستحقة الدفع بموجب
دیسمبر:٣١عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١٢٬٤٨٦٧٬٤٥٠خالل سنة واحدة
٢٥٬٥٢٠١٤٬٨١٧بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

٣٨٬٩٩٠٤٨٬٥٧٢أكثر من خمس سنوات
٧٦٬٩٩٦٧٠٬٨٣٩
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سعودیة)(شركة مساھمة 
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٦٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)وارتباطاتالتزامات محتملة ٠٣٣

عقود إیجار تمویلي

ملیون لایر سعودي.١٤٫٣لدى الشركة عقود إیجار تمویلي تتعلق ببعض المصانع والمكائن بمبلغ 

فعات دفیما یلي الحد األدنى من دفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقد اإلیجار التمویلي، باإلضافة إلى القیمة الحالیة لصافي الحد األدنى من
اإلیجار:

٢٠١٧دیسمبر ٣١
القیمة الحالیة للدفعاتالحد األدنى للدفعات

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٬٤٣٨٦٧٢خالل سنة واحدة
٥٬٧٥٣٣٬٢٩٥بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

٧٬١٩٢٥٬٩١٢أكثر من خمس سنوات
١٤٬٣٨٣٩٬٨٧٩

١٤٬٣٨٣إجمالي الحد األدنى من دفعات اإلیجار
٤٬٥٠٤ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكالیف التمویل

٩٬٨٧٩٩٬٨٧٩القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات اإلیجار

٢٠١٦دیسمبر ٣١
القیمة الحالیة للدفعاتالحد األدنى للدفعات

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٬٤٣٨٦٢١خالل سنة واحدة
٥٬٧٥٣٣٬٠٤٣بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

٨٬٦٣٠٦٬٨٣٦أكثر من خمس سنوات
١٥٬٨٢١١٠٬٥٠٠

١٥٬٨٢١إجمالي الحد األدنى من دفعات اإلیجار
٥٬٣٢١ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكالیف التمویل

١٠٬٥٠٠١٠٬٥٠٠األدنى من دفعات اإلیجارالقیمة الحالیة للحد 

٢٠١٦ینایر ١
القیمة الحالیة للدفعاتالحد األدنى للدفعات

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٬٤٣٨٥٧٢خالل سنة واحدة
٥٬٧٥٣٢٬٨١٠بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

١٠٬٠٦٨٧٬٦٩٠أكثر من خمس سنوات
١٧٬٢٥٩١١٬٠٧٢

١٧٬٢٥٩إجمالي الحد األدنى من دفعات اإلیجار
٦٬١٨٧ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكالیف التمویل

١١٬٠٧٢١١٬٠٧٢القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات اإلیجار
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٦١

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المعلومات القطاعیة٠٣٤

ات میمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في الشركة حیث تزاول ھذه الوحدة إما تقدیم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، أو تقدیم منتجات أو خد
بیئة اقتصادیة محددة (القطاع الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.في نطاق 

عن أن كافة عملیات الشركة تتعلق بقطاع تشغیلي واحد ھو قطاع البتروكیماویات.  یُباع جزء كبیر من مبیعات الشركة لعمیل واحد، فضًال
ض التحلیل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغیلي.وعلیھ، لم یُْعَر

تمویالت واستثمارات تقلیدیة وغیر تقلیدیة٠٣٥

توضح الجداول التالیة تحلیل التمویالت واالستثمارات التقلیدیة وغیر التقلیدیة الخاصة بالشركة:

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
سعوديلایر 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

نقد وما في حكمھ
٦٦٠٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مرابحة متداولة (بما في ذلك الودائع الثابتة األجل)-
١٫٨٥٣٫٩٩٩١٫١٦٧٫٠٠١١٫٦١١٫٤٧٦يحساب جار-

٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦حكمھنقد غیر تقلیدي وما في
٢٬٥١٣٬٩٩٩١٬٣٨٧٬٠٠١١٬٧٠٦٬٤٧٦إجمالي النقد وما في حكمھ

قروض ألجل
٦٬٥٢٠٬٧٥٠١٢٬١٩٥٬٥٦١١٣٬٧٩٧٬٣٨٤قروض تقلیدیة-
٢٬٦٧٥٬٨٣٧٢٬٦٠٢٬٨٦٣٢٬٥٢٤٬٠٧٢(جھة ذات عالقة)-قروض تقلیدیة -
٩٬٨٧٩١٠٬٥٠٠١١٬٠٧٢عقود إیجار تمویلي-

٩٬٢٠٦٬٤٦٦١٤٬٨٠٨٬٩٢٤١٦٬٣٣٢٬٥٢٨قروض طویلة األجل تقلیدیة

٩٬٠٩٩٬٢٧٥٤٬٦٠٨٬٣٧٣٣٬٧٠٧٬٠٢٤مرابحة-
٧٠٨٬٩٣١٧٦٥٬٣٨٢١٬٠٥٢٬٠٩٣صندوق التنمیة الصناعیة السعودي-
٥٬٠٧٣٬٨٨٥٥٬٣٦٦٬٢٨٧٥٬٦٤٢٬٨٢٩أخرىتسھیالت غیر تقلیدیة-

١٤٬٨٨٢٬٠٩١١٠٬٧٤٠٬٠٤٢١٠٬٤٠١٬٩٤٦قروض طویلة األجل غیر تقلیدیة
٢٤٬٠٨٨٬٥٥٧٢٥٬٥٤٨٬٩٦٦٢٦٬٧٣٤٬٤٧٤قروض ألجل

أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

والحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى. ویتمثل والمقترضات تتألف المطلوبات المالیة الرئیسة لدى الشركة من القروض 
ى دالغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة في تمویل عملیات الشركة وتقدیم ضمانات لدعم عملیاتھا. وتتضمَّن األصول المالیة الرئیسیة ل

ق فكة من الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى واألرصدة البنكیة والنقدیة التي تتحقق مباشرة من عملیاتھا. وتراجع وتواالشر
إدارة الشركة على السیاسات الخاصة بإدارة كل من ھذه المخاطر الملخصة أدناه.

ض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر ال سیولة. وتشرف اإلدارة العلیا بالشركة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع اإلدارة وتتعرَّ
ف االعلیا بالشركة بصفة دوریة السیاسات واإلجراءات للتأكد من تحدید جمیع المخاطر المالیة وقیاسھا وإدارتھا وفقًا لسیاسات الشركة وأھد

ط.  ویراجع مجلس اإلدارة ویوافق على السیاسات الخاصة بإدارة كل من ھذه المخاطر إدارة المخاطر بھا. وال ترتبط الشركة بأي أنشطة تحوُّ
الملخصة أدناه.

مخاطر السوق
ار السوق. عتتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة لألداة المالیة أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أس

ن مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت. وتعتبر القروض من بین األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق.وتتألف مخاطر السوق م



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٦٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

مخاطر أسعار الفائدة

في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة لألدوات المالیة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أسعار تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 
الفائدة في السوق.

في التزامات الدیون الطویلة األجل  رئیسٍة ض لھا الشركة بصفٍة لمستَحقة على اوتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
الشركة ذات أسعار الفائدة العائمة.

وتدیر الشركة مخاطرھا من أسعار الفائدة من خالل امتالكھا محفظة متوازنة من القروض ذات األسعار الثابتة والمتغیرة. ویوضح الجدول 
ع ثبات كافة المتغیرات األخرى.التالي مدى حساسیة قائمة الدخل الشامل للتغیُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة م

"الزیادة / االنخفاض في 
نقاط األساس"

التأثیر على الدخل قبل 
حساب الزكاة
لایر سعودي
(باأللوف)

٢٠١٧
٥٠٤١٬٢٧٠+إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة باللایر السعودي

٥٠٨٠٬٦٧٩+الفائدة العائم المسجلة بالدوالر األمریكيإجمالي القروض ذات معدل 
١٢١٬٩٤٩

)٤١٬٢٧٠(٥٠-إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة باللایر السعودي
)٨٠٬٦٧٩(٥٠-إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة بالدوالر األمریكي

)١٢١٬٩٤٩(

٢٠١٦
٥٠٦٠٬٠٠٠+إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة باللایر السعودي

٥٠٦٩٬٤٩٢+إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة بالدوالر األمریكي
١٢٩٬٤٩٢

)٦٠٬٠٠٠(٥٠-ذات معدل الفائدة العائم المسجلة باللایر السعوديإجمالي القروض 
)٦٩٬٤٩٢(٥٠-إجمالي القروض ذات معدل الفائدة العائم المسجلة بالدوالر األمریكي

)١٢٩٬٤٩٢(

مخاطر العمالت
ض الشركة لمخاطر العمالت على المبیعات والمشتریات  لة بعملة غیر العمالت الوظیفیة للمنشآت التابعة للشركة بصورة تتعرُّ والقروض الُمسجَّ

بالیورو والدوالر األمریكي رئیسٍة لة بصفٍة الجنیھ ورئیسة بالیورو، والدوالر األمریكي أیًضا. والعملة التي تُجَرى بھا ھذه المعامالت ُمسجَّ
البریطاني والین الیاباني.

ض لمخاطر الصرف األجنبي الناجمة عن التعرض لمخاطر العمالت المختلفة وبصورة رئیسة تلك تتعمل الشركة على المس وى الدولي وتَتعرَّ
راجعة مالمتعلقة بتقلبات الدوالر األمریكي مقابل الیورو. تنشأ مخاطر العمالت األجنبیة ِمن المعامالت التجاریة. وتتطلب سیاسة الشركة إجراء

منتظمة لمخاطر العمالت.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٦٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

(تتمة)مخاطر العمالت
ل الفائدة المستحقة على القروض بعملة ھذه القروض. وتُسجَّ

لة بعمالت أجنبیة، تتأكد  الشركة من ثبات صافي المخاطر التي تتعرض لھا عند وفیما یتعلق باألصول والمطلوبات النقدیة األخرى الُمسجَّ
مستوى مقبول من خالل شراء عمالت أجنبیة أو بیعھا بأسعار فوریة عند اللزوم من أجل معالجة اختالالت التوازنات القصیرة األجل.

لمتغیرات ودي مقابل الیورو مع ثبات كافة اویوضح الجدول التالي مدى حساسیة الشركة للتغیُّرات المحتملة المعقولة في سعر صرف اللایر السع
األخرى بالنسبة لألصول والمطلوبات النقدیة الخاصة بالشركة.

الربح (الخسارة) من خالل قائمة الدخل 
والدخل الشامل اآلخر

دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 
الیورو

/+-١٠%
لایر سعودي 

(باأللوف)

٢٠١٧٣٬٠٣٦
٢٠١٦٤٠٦
٢٠١٥٥٬٤٤٢

كانت مخاطر العمالت األجنبیة في نھایة السنة المالیة الُمعبَّر عنھا باللایر السعودي باأللوف على النحو التالي:

٢٠١٧دیسمبر ٣١

یورودوالر أمریكي
جنیھ 
اإلجماليلایر سعوديین یابانىإسترلیني

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٣٧٬٨٣٢١٬٨٥٣٬٩٩٩---١٬٨١٦٬١٦٧أرصدة لدى البنوك ونقدیة
٥١٠٬٠٠٠٦٦٠٬٠٠٠---١٥٠٬٠٠٠ودائع قصیرة األجل

١٢٬٢٨٣٢٬٥٥٦٬٨٤٤---٢٬٥٤٤٬٥٦١مدینون تجاریون
حسابات مدینة أخرى مستحقة من دفعات مقدمة و

٥٨٥جھات ذات عالقة
---٣٣٩٬٥٨٤٣٤٠٬١٦٩

٣٬١٦٣٣٬١٦٣----أخرىأصول مالیة 
)٢١٬٤١٢٬٧٢٠()٥٫٣٢٨٫٧٦٦(---)١٦٫٠٨٣٫٩٥٤(ألجلقرض 

)٢٬٦٧٥٬٨٣٧()٢٬٦٧٥٬٨٣٧(----قرض مساند من أحد المساھمین
)٦٠٤٬٢٠٨()٥٣٧٬٩٣٨()٥٧٥()٣٥()٣٠٬٠٦٠()٣٥٬٦٠٠(حسابات تجاریة دائنة
)٢٧٥٬٣٥٥()١٧٦٬٧٥٥(--)٣٠٤()٩٨٬٢٩٦(مطلوبات مالیة أخرى

)١٩٬٥٥٣٬٩٤٥()٧٫٨١٦٫٤٣٤()٥٧٥()٣٥()٣٠٬٣٦٤()١١٫٧٠٦٫٥٣٧(إجمالي صافي التعرض النقدي للمخاطر



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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

٦٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

(تتمة)مخاطر العمالت

٢٠١٦دیسمبر ٣١

اإلجماليلایر سعوديین یابانىجنیھ إسترلینيیورودوالر أمریكي
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٥١٬٧٢٦١٬١٦٧٬٠٠١---١٬١١٥٬٢٧٥أرصدة لدى البنوك ونقدیة
٢٢٠٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠----ودائع قصیرة األجل

١٢٬٢٠٢٢٬٥٥٧٬١٠٣---٢٬٥٤٤٬٩٠١مدینون تجاریون
حسابات مدینة أخرى مستحقة من دفعات مقدمة و

----جھات ذات عالقة
٥٦٠٬٤١٩٥٦٠٬٤١٩

٥٬٠٩٥٥٬٠٩٥----أخرىأصول مالیة 
)٢٢٬٩٤٦٬١٠٣()٩٫٨٨١٫٩٠٤(---)١٣٫٠٦٤٫١٩٩(ألجلقرض

)٢٬٦٠٢٬٨٦٣()٢٬٦٠٢٬٨٦٣(قرض مساند من أحد المساھمین
)٦٧٩٬٣٣٩()٣٦٠٬٩٨٨()١٬٩٠٢()٨٠()٤٬٠٥٦()٣١٢٬٣١٣(حسابات تجاریة دائنة
)١٧٧٬٦٨٤()١١٦٬٩٤٣(---)٦٠٬٧٤١(مطلوبات مالیة أخرى

)٢١٬٨٩٦٬٣٧١()١٢٫١١٣٫٢٥٦()١٬٩٠٢()٨٠()٤٬٠٥٦()٩٫٧٧٧٫٠٧٧(إجمالي صافي التعرض النقدي للمخاطر

٢٠١٦ینایر ١

اإلجماليلایر سعوديین یابانىجنیھ إسترلینيیورودوالر أمریكي
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١٬٥٦٠٬٢٧٨٥١٬١٩٨١٬٦١١٬٤٧٦أرصدة لدى البنوك ونقدیة
٩٥٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠----ودائع قصیرة األجل

٢٬٠٤٥٬٨٦٧١٥٬٣١٥٢٬٠٦١٬١٨٢مدینون تجاریون
حسابات مدینة أخرى دفعات مقدمة و

٤٦٦٬٨٢٠٤٦٦٬٨٢٠----مستحقة من جھات ذات عالقة
١٩٦١٩٦----أخرىأصول مالیة 
)٢٤٬٢١٠٬٤٠٢()٩٫٢٦٦٫٤٨٩(---)١٤٫٩٤٣٫٩١٣(قرض ألجل

)٢٬٥٢٤٬٠٧٢()٢٬٥٢٤٬٠٧٢(----قرض مساند من أحد المساھمین
)١٬٠٤٢٬٥٠٥()٥٥٣٬٩٦٨()٢٬٩١٩()١٢٣()٦٬٢٢٣()٤٧٩٬٢٧٢(حسابات تجاریة دائنة
)٢٣٠٬٣٦٠()١٣٤٬٨١٧(--)٤٨٬١٩٥()٤٧٬٣٤٨(مطلوبات مالیة أخرى

)٢٣٬٧٧٢٬٦٦٥()١١٫٨٥٠٫٨١٧()٢٬٩١٩()١٢٣()٥٤٬٤١٨()١١٫٨٦٤٫٣٨٨(التعرض النقدي للمخاطرإجمالي صافي 

مخاطر االئتمان

ة كتتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالیة في الوفـاء بالتزاماتھ والتسبب بخسارة مالیة للطرف اآلخر. وال تتعّرض الشر
وما في حكمھ مودع بوجھ عام لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة قویة، وتتم معظم مبیعات الشركة بصفة عامة إلى لمخاطر ائتمان ھامة. النقد 

الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك)؛ وھي مساھم یتمتع بسمعة قویة في السوق.



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

المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٦٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

(تتمة)مخاطر االئتمان

٢٠١٧دیسمبر ٣١

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ١

أخرىب ب ب +-أأتقییم خارجي

القیمة الدفتریة في 
قائمة المركز 

المالي
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٬٨٥٣٬٩٩٩-١٬٨١٦٬١٤٨٢٣٬٤٥٥١٤٬٣٩٦لدى البنوكنقد 
٦٦٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠٥١٠٬٠٠٠-ودائع قصیرة األجل

٢٬٥٥٦٬٨٤٤٢٬٥٥٦٬٨٤٤---مدینون تجاریون
دفعات مقدمة وحسابات مدینة أخرى مستحقة 

٣٤٠٬١٦٩٣٤٠٬١٦٩---من جھات ذات عالقة
٣٬١٦٣٣٬١٦٣---اصول مالیة متداولة أخرى

١٬٨١٦٬١٤٨١٧٣٬٤٥٥٥٢٤٬٣٩٦٢٬٩٠٠٬١٧٦٥٬٤١٤٬١٧٥اإلجمالي

أخرىب ب ب +-أأتقییم خارجي

القیمة الدفتریة 
في قائمة المركز 

المالي
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٬١٦٧٬٠٠١-١٬١١٤٬٩٧٧٣٩٬٨٢٤١٢٬٢٠٠لدى البنوكنقد 
٢٢٠٬٠٠٠-٢٢٠٬٠٠٠--ودائع قصیرة األجل

٢٬٥٥٧٬١٠٣٢٬٥٥٧٬١٠٣---مدینون تجاریون
دفعات مقدمة وحسابات مدینة أخرى مستحقة من 

٥٦٠٬٤١٩٥٦٠٬٤١٩---جھات ذات عالقة
٥٬٠٩٥٥٬٠٩٥---اصول مالیة متداولة أخرى

١٬١١٤٬٩٧٧٣٩٬٨٢٤٢٣٢٬٢٠٠٣٬١٢٢٬٦١٧٤٬٥٠٩٬٦١٨اإلجمالي

أخرىب ب ب +-أأتقییم خارجي

القیمة الدفتریة 
في قائمة المركز 

المالي
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

١٬٦١١٬٤٧٦-١٬٥٦٠٬٢٧٨٤٠٬٩٩٨١٠٬٢٠٠لدى البنوكنقد 
٩٥٬٠٠٠-٩٥٬٠٠٠--ودائع قصیرة األجل

٢٬٠٦١٬١٨٢٢٬٠٦١٬١٨٢---مدینون تجاریون
دفعات مقدمة وحسابات مدینة أخرى مستحقة من جھات 

ذات عالقة
---

٤٦٦٬٨٢٠٤٦٦٬٨٢٠
١٩٦١٩٦---مالیة متداولة أخرىاصول 

١٬٥٦٠٬٢٧٨٤٠٬٩٩٨١٠٥٬٢٠٠٢٬٥٢٨٬١٩٨٤٬٢٣٤٬٦٧٤اإلجمالي



٦٦

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

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

(تتمة)وسیاساتھاأھداف إدارة المخاطر المالیة ٠٣٦

مخاطر السیولة
رتتمثل مخاطر السیولة في مواجھة الشركة للصعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة. وتدیر الشركة مخاط

یوًما من تاریخ الفواتیر. وتُسدَّد الحسابات ٩٠إلى ٣٠السیولة بضمان توفیر التدفقات النقدیة الكافیة. وتُسدَّد عادة فواتیر مبیعات الشركة خالل 
یوًما من تاریخ الفواتیر.٦٠إلى ٣٠الدائنة عادة خالل 

٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١ویلخص الجدول أدناه تواریخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالیة غیر المخصومة للشركة كما 
اد المتعاقد علیھا وأسعار الفائدة الحالیة السائدة بالسوق.وذلك على أساس تواریخ السد٢٠١٦ینایر ١و 

٢٠١٧دیسمبر ٣١

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١خالل سنة واحدة
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٠٤٬٢٠٨--٦٠٤٬٢٠٨دائنون تجاریون
٢٧٥٬٣٥٥--٢٧٥٬٣٥٥مطلوبات مالیة أخرى

١٬٦١٦٬٤١٣١٤٬٧٧٥٬١٨٣٥٬١٣٧٬٥٣١٢١٬٥٢٩٬١٢٧قروض ألجل
١٬٣٣٧٬٥٠٠١٬٥٣٧٬٥٠٠٢٬٨٧٥٬٠٠٠-قروض مساندة من مساھم

٢٬٤٩٥٬٩٧٦١٦٬١١٢٬٦٨٣٦٬٦٧٥٬٠٣١٢٥٬٢٨٣٬٦٩٠

٢٠١٦دیسمبر ٣١

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١خالل سنة واحدة
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٧٩٬٣٣٩--٦٧٩٬٣٣٩دائنون تجاریون
١٧٧٬٦٨٤--١٧٧٬٦٨٤مالیة أخرىمطلوبات 

١٬٧٨٤٬٠٢٦١٢٬٦٥٢٬٠٤٧٨٬٦٠٣٬١٥٠٢٣٬٠٣٩٬٢٢٣قروض ألجل
٢٬٨٧٥٬٠٠٠-٢٬٨٧٥٬٠٠٠-قروض مساندة ِمن مساھم

٢٬٦٤١٬٠٤٩١٥٬٥٢٧٬٠٤٧٨٬٦٠٣٬١٥٠٢٦٬٧٧١٬٢٤٦

٢٠١٦ینایر ١

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١خالل سنة واحدة
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٬٠٤٢٬٥٠٥--١٬٠٤٢٬٥٠٥دائنون تجاریون
٢٣٠٬٣٦٠--٢٣٠٬٣٦٠مطلوبات مالیة أخرى

٢٬١٩٥٬٩٤٣١٠٬٨١٣٬٧٤٧١١٬٣٢٥٬٤٧٦٢٤٬٣٣٥٬١٦٦قروض ألجل
٢٬٨٧٥٬٠٠٠-٢٬٨٧٥٬٠٠٠-قروض مساندة ِمن مساھم

٣٬٤٦٨٬٨٠٨١٣٬٦٨٨٬٧٤٧١١٬٣٢٥٬٤٧٦٢٨٬٤٨٣٬٠٣١

زیادة تركز المخاطر
ینشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافیة ذاتھا أو لدیھا خصائص 

و غیرھا یُّرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أاقتصادیة تؤدي بھا أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تأثرا مماثال بالتغ
من الظروف. ویشیر تركز المخاطر إلى الحساسیة النسبیة ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معینة.



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

المالیة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٦٧

(تتمة)أھداف إدارة المخاطر المالیة وسیاساتھا٠٣٦

إدارة رأس المال

ن رأس المال أسھم رأس المال وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى العائدة للمساھمین في الشركة.  بغرض إدارة رأسمال الشركة، یتضمَّ
ویتمثل الغرض الرئیسي إلدارة رأسمال الشركة في زیادة قیمة أسھم المساھمین إلى الحد األقصى.

علیھ في ضوء التغیُّرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. وبُغیة المحافظة وتدیر الشركة ھیكل رأسمالھا وتجري تعدیالٍت 
على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تجري الشركة تعدیال على مبالغ توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو تعید رأس المال إلى 

رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وھو ما یمثل صافي الدین مقسوًما على إجمالي المساھمین أو تصدر أسھًما جدیدة. وتراقب الشركة 
رأس المال زائًدا صافي الدین.

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

لایر سعودي
(باأللوف)

٢٦٬٤٠٣٬٢٤٤٢٧٬٧٧٩٬١٩٣٢٩٬٣٦٣٬٩٦٤إجمالي المطلوبات
)١٬٧٠٦٬٤٧٦()١٬٣٨٧٬٠٠١()٢٬٥١٣٬٩٩٩(نقد وما في حكمھناقًصا: 

٢٣٬٨٨٩٬٢٤٥٢٦٬٣٩٢٬١٩٢٢٧٬٦٥٧٬٤٨٨صافي الدین

١٣٫٩٠٨٬٠٤٦١٣٬٢٥١٬٣٤٥١٣٬٠٨٦٬٧٩١حقوق الملكیة
ناقًصا: مبلغ متراكم مباشرة ضمن حقوق الملكیة 

)٦٢٠٬٨٧٤()٦٢٠٬٨٧٤()٦٢٠٬٨٧٤(بتعدیالت القیمة العادلةمتعلق 
١٣٬٢٨٧٬١٧٢١٢٬٦٣٠٬٤٧١١٢٬٤٦٥٬٩١٧حقوق الملكیة الُمعدَّلة

٣٧٬١٧٦٬٤١٧٣٩٬٠٢٢٬٦٦٣٤٠٬١٢٣٬٤٠٥رأس المال وصافي الدین

%٦٩%٦٨%٦٤نسبة الرفع المالي

أحداث الحقة٠٣٧

، والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري على ٢٠١٧دیسمبر ٣١لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ السنة المنتھیة في حسب وجھة نظر اإلدارة، 
المركز المالي للشركة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة.


