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ِلیَّة الُموَجَزة القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨دیسمبر ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین في 

وتقریر الفحص للمراجع المستقل



 

    شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ("كيان السعودية")

      (شركة مساهمة سعودية)

ِليَّة الُموَجَزة وتقرير   الفحص للمراجع المستقلالقوائم المالية األوَّ
    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

         
         

 الصفحة     المحتويات
         

 ١     تقرير الفحص للمراجع المستقل

ِليَّة الُموَجَزة  ٢  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

ليَّة الُموَجَزةقائمة المركز المالي   ٣    األوَّ

ِليَّة الُموَجَزة  ٤    قائمة التغيرات في حقوق الملكية األوَّ

ِليَّة الُموَجَزة  ٦-٥     قائمة التدفقات النقدية األوَّ

ليَّة الُموَجَزة  ١١-٧    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
       (شركة مساهمة سعودية)

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة)  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

         
        معلومات حول الشركة ٠١

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

م). إن عنوان الشركة ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠رقم 
ل هو ص. ب  من أسهم الشركة مملوكة للشركة  %٣٥بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية. إن نسبة  ١٠٣٠٢الُمسجَّ

 السعودية للصناعات األساسية ("سابك")، وباقي األسهم مملوكة للعامة.
         

وتُزاِوُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين جاليكول وبسفينول وايثانول امين 
محرم  ١٢) في ٢١٨وكحوالت دسمة صناعية وبولي كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم (

م) الصادر من وزارة الطاقة ٢٠١٩سبتمبر  ١٠هـ (الموافق ١٤٤١محرم  ١١م) وينتهي في ٢٠١٦أكتوبر  ١٣هـ (الموافق ١٤٣٨
 والصناعة والثروة المعدنية.

         
ليَّة الُموَجَزة بتاريخ     .٢٠١٩يناير  ٢٠اعتمدت هذه القوائم المالية األوَّ

         
       أساس اإلعداد وأساس القياس ٠٢

         
        االلتزام بيان ٢٫١

         
ليَّة الُموَجَزة عن فترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١أُعدَّت القوائم المالية األوَّ

 التقارير المالية األوليَّة".) “٣٤(
         

ليَّة الُموَجَزة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية التي تُعَ  ُن القوائم المالية األوَّ دُّ وفقًا للمعايير ال تَتََضمَّ
ية للشركة كما في الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنو

 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١
         

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد ا لقوائم المالية إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
). ٣(إيضاح  ٢٠١٨يناير  ١المعايير الجديدة اعتباًرا من ، باستثناء تطبيق ٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 

 ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن.
         

) "اإليرادات من ١٥الدولي للتقرير المالي رقم () "األدوات المالية" والمعيار ٩وقد طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
، وأُْفِصَح عن السياسات المحاسبية الخاصة بهذه المعايير الجديدة في إيضاح ٢٠١٨يناير  ١العقود المبرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن 

)٣.( 
         

        أساس القياس ٢٫٢
         

ِليَّة   الُموَجَزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي.تُعّد القوائم المالية األوَّ
         

   وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.
         

ِليَّة باللایر السعودي،   الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة.تُْعَرض القوائم المالية األوَّ
         

ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.    وتُقرَّ
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     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
       (شركة مساهمة سعودية)

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ
        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

         
        السياسات المحاسبية الجديدة ٠٣

         
) "اإليرادات من ١٥) "األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ، وأُْفِصَح عن السياسات المحاسبية الخاصة بهذه المعايير الجديدة الُمبينَّة أدناه:٢٠١٨يناير  ١المبرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن العقود 
         

 "األدوات المالية" -) ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ٣٫١
         

        أصول مالية ٣٫١٫١
         

  الشركة أصولها المالية حسب فئات القياس التالية:صنَّفَت 
 

 تلك التي تُقاُس الحقًا بالقيمة العادلة، و•   
 تلك التي تُقاُس بالتكلفة الُمْطفَأَة.•   

         
 يعتمد التصنيف على نموذج العمل الخاص بالشركة إلدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

         
ُل إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.  وفيما يخص األصول الُمقاَسة بالقيمة العادلة، فإن األرباح والخسائر ستَُسجَّ

         
        قياس

بشراء األصل المالي، تقيس الشركة، عند االعتراف المبدئي، األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة 
وذلك في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُدَرج تكاليف معامالت األصول المالية الُمدَرجة 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف في الربح أو الخسارة.
         

        التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) 

 (أي المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي للشركة) بصورةٍ رئيسٍة عند:
 
     انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو •
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير  تحويل • الشركة حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو تحمُّ

جوهري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور"، وإما (أ) تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة 
لت السيطرة على باألصل (ب) أو عدم قيام الشركة بت حويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

 األصل.
         

        انخفاض في قيمة أصول مالية
 فيما يخص الحسابات المدينة، تطبُِّق الشركة الطريقة المبسطة التي تتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر ابتداًء ِمن

 االعتراف المبدئي بها.
         

        إيرادات تمويل
الدخل الشامل  بالنسبة لكافة األدوات المالية الُمقاَسة بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالية التي تحمل فائدة الُمَصنَّفَة كقيمة عادلة من خالل

ُل إيرادات التمويل باستخدام معدل الفائدة  الفعلي. ويمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات اآلخر، تَُسجَّ
أو النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية لألصول 

 المطلوبات المالية.
         

        مطلوبات مالية ٣٫١٫٢
         

 ال توجد تغييرات في االعتراف بالمطلوبات المالية وقياسها. وعليه، فال تُْعَرُض السياسات المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية.
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     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
       (شركة مساهمة سعودية)
ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم   المالية األوَّ

        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

       (تتمة) السياسات المحاسبية الجديدة ٠٣
        

 ) "اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ٣٫٢
         

من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج مكون من خمس خطوات كما هو ُمبيَّن في المعايير المعمول تعترف الشركة باإليرادات 
ُن ذلك:  بها المطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويَتََضمَّ

 
 والتزامات واجبة التنفيذ.تحديد أي عقد مبرم مع عميل ما، أي االتفاقيات مع الشركة التي ينشأ عنها حقوقًا  أ.

         
 تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد، أي الوعود بنقل المنتجات أو الخدمات في مثل هذه العقود. .ب

         
تحديد سعر المعاملة الذي يجب أن يمثل مبلغ الِعوض المالي الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بالتزامات  ج.

ُل بالنيابة عن جهات أخرى).  األداء الخاصة بها (وباستثناء أي مبالغ تُحصَّ
         
تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد استناًدا إلى سعر البيع التقديري اإلفرادي النسبي للمنتجات أو الخدمات  د.

 الُمقَدََّمة للعميل.
         
الوفاء بالتزام األداء، أي عندما تُنقَل المنتجات أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ويحصل العميل االعتراف باإليرادات عند  هــ.

 على السيطرة. وقد يكون ذلك مع مرور الوقت أو في وقت معين.
         

المنصوص عليها تعاقديا واستثناء وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع 
 الضرائب أو الرسوم.

 
 وتقيَّم الشركة اتفاقيات المبيعات الخاصة بها وفقًا لمعايير محددة لتقرر ما إذا كانت تقوم بدور األصيل أو الوكيل.

 
د معايير محددة، ستُطبَّق السياسة كما يجب استيفاء معايير االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإليرادات. في حالة عدم وجو

ُل اإليرادات كإيرادات محققة ومستحقة.  أعاله وتَُسجَّ
 

 إيرادات مبيعات:
تقوم الشركة بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات. وفيما يخص هذه المنتجات، يجب االعتراف بالمبيعات عند نقل السيطرة 

في إطار اتباع الطريقة المكونة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط  على المنتجات إلى العميل، على أن يُراعى ذلك
 الشحن السارية (أو "مصطلحات التجارة الدولية").

         
        العناصر المكونة للتمويل

الروتينية حيث إن الفترة بين  ليس لدى الشركة حاليًا وال تتوقع أن يكون لديها أي عقود مع عمالء في سياق عمليات البيع أو المنتجات
نقل المنتجات أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ودفع العميل مقابلها تتجاوز فترة سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال تقوم الشركة حاليًا 

َدت أي من هذه الحاال ت، يجب إعادة قياس المبالغ بتعديل أي من أسعار المعامالت لتحديد القيمة الزمنية للنقود. ومع ذلك، فإنه إذا ُحّدِ
 ذات الصلة لتعديل القيمة الزمنية للنقود.

         
     تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة ٣٫٣

         
َح تأثير تطبيق هذين ٢٠١٨يناير  ١اعتباًرا من   المعيارين أدناه.، طبقت الشركة معياريين محاسبيين جديدين، وقد ُوّضِ

         
، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية ٢٠١٨ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عام 

ِليَّة الُموَجَزة للشركة.  األوَّ
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     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
       مساهمة سعودية)(شركة 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة)  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

         
       (تتمة) السياسات المحاسبية الجديدة ٠٣

  
 (تتمة) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة ٣٫٣

    

        
 "األدوات المالية" -) ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ٣٫٣٫١

         
ع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( "األدوات المالية" الثالثة جوانب المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف  -) ٩يُجّمِ

 .٢٠١٨يناير  ١المعيار اعتباًرا من والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط. ويسري 
         

ل معلومات المقارنة. ويُْعتََرُف بالفرق بين القيم الدفترية لألصول المالية الناتجة عن تطبيق  وقد طبقت الشركة المعيار الجديد، ولم تُعّدِ
غير  ٢٠١٧. وعليه، فإن أرقام المقارنة لعام ٢٠١٨يناير  ١) ضمن الخسائر المتراكمة كما في ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ). وال تتأثر المطلوبات المالية.٩ُمعدَّلة حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
         

 المبدئي:أُجِرَي تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بأصل مالي بناًء على الحقائق والظروف في تاريخ التطبيق 
         

) "األدوات المالية". "االعتراف والقياس" ٣٩يوضح الجدول التالي التغيرات في التصنيف والقياس وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
 .٢٠١٨يناير  ١) بالنسبة األصول المالية الخاصة بالشركة كما في ٩وفئات القياس الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

         
  باللایر السعودي

 (باأللوف) 
التصنيف وفقًا 

لمعيار المحاسبة 
 )٣٩الدولي رقم (

التصنيف وفقًا للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 

 )٩رقم (

القيمة الدفترية وفقًا 
لمعيار المحاسبة 

 )٣٩الدولي رقم (

القيمة الدفترية 
وفقًا للمعيار 

الدولي للتقرير 
 )٩رقم (المالي 

  لایر سعودي  تكلفة ُمْطفَأَة  تكلفة ُمْطفَأَة مدينون تجاريون
٢٫٥٥٦٫٨٤٤ 

  لایر سعودي  
٢٫٥٥٦٫٢٦٥ 

         
   ) "اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ٣٫٣٫٢

         
) ١٨) "عقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١١) معيار المحاسبة الدولي رقم (١٥(يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة" ويُطبَُّق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن هذه العقود ضمن 
مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة  نطاق المعايير األخرى. ويضع المعيار الجديد نموذجا

)، يُْعتََرُف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة ١٥مع العمالء. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.

         
ُن عقود الشركة المبرمة مع العمالء لبيع المنتجات التزام أداء وحيد.    وقد خلَُصت الشركة إلى أنه يجب االعتراف  وعادة ما تَتََضمَّ
ُل عندها السيطرة على األصل إلى العميل، وذلك عادة عند تسليم المنتجات.  باإليرادات من بيع المنتجات في النقطة الزمنية التي تَُحوَّ

 ) أي تأثير على توقيت االعتراف باإليرادات.١٥وبناًء على ذلك، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
         
  

   



١١ 

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

ليَّة   الُموَجَزة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

         
       (تتمة) السياسات المحاسبية الجديدة ٠٣

  
 (تتمة) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة ٣٫٣

    

 

   التأثير على الخسائر المتراكمة ٣٫٣٫٣
         

  ) الذي أدى إلى تغير في الخسائر المتراكمة على النحو التالي:٩الدولي للتقرير المالي رقم ( كان تطبيق المعيار
 
 خسائر متراكمة        
 )١٬٧٦٢٬٢٣٦(       ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
 )٥٧٩( )٩االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 
 )١٬٧٦٢٬٨١٥(      ٢٠١٨يناير  ١االفتتاحي كما في الرصيد  
         

       التقديرات واألحكام المحاسبية ٣٫٤
         

) أحكاًما محاسبيةَ حول خسائر االئتمان المتوقعة من الحسابات التجارية المدينة، والتي ٩يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ُن انتقاء   سجالت المخاطر اإلقليمية ومخاطر األعمال لعمالء الشركة لتقييم خسائر االئتمان المتوقعة.تَتََضمَّ

  
        المعلومات القطاعية ٠٤

         
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، أو تقديم منتجات أو 
خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع 

 القطاعات األخرى.
         

يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة لعميل واحد، فضًال عن أن كافة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع 
  البتروكيماويات. وعليه، لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
        استثمارات قصيرة األجل ٠٥

         
االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتنائها تَُمثُِّل 

وتُْعَرُض ِضْمن األصول المتداولة. وهذه الودائع محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية باللایر السعودي والدوالر األمريكي، 
 عار التجارية.وتحمل فائدة حسب األس

         

        أحداث الحقة ٠٦
         

، والتي قد يكون لها تأثير جوهري ٢٠١٨ ربمسيد ٣١المنتهية في  ةنسلاحسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ 
ِليَّة   الُموَجَزة.على المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ

         
        أرقام المقارنة ٠٧

         
   الحالية. ةنسلا/الفترةأِعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض 

 


