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 الشركة معلومات عن ـ  1
 

في ينبع مدينة في  سعودية مسجلة( هي شركة مساهمة "الشركة"( ))ينساب للبتروكيماوياتينبع الوطنية شركة 
 13هـ )الموافق 1427 محرم 14بتاريخ  4700009432المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

هـ )الموافق 1427محرم  12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  49رقم وفقاً للقرار الوزاري  م(2006 فبراير
هـ 1426رجب  18بتاريخ  1367/صى الترخيص الصناعي رقم عل الشركة حصلت .م(2006فبراير  11

 للنظام األساسي للشركةوفقاً  المنتجات البتروكيماوية في تصنيعكة شرالتعمل  .م(2005 أغسطس 23)الموافق 
 1بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  .المملكة العربية السعوديةمعمول بها في الخرى واألنظمة األ

  .م2010مارس 
 

 .م2017أبريل  25لإلصدار في د هذه القوائم المالية األولية الموجزة اتم اعتم

 
 عداداإلس اأس   ـ  2
 
 بيان االلتزام 1ـ  2

المعتمدة و "التقارير المالية األولية"( 34)معيار المحاسبة الدولي لوفقاً الموجزة األولية  المالية أعدت هذه القوائم
القوائم التي تغطيها هذه هي أول قوائم مالية أولية موجزة للشركة لجزء من الفترة . في المملكة العربية السعودية

اإلصدارات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولمالية السنوية ألول مرة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ا
)المشار إليها مجتمعًة بـ "المعايير الدولية  األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير 

تطبيق "( بخصوص 1والمعيار الدولي للتقرير المالي )ربية السعودية"( للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع
 أنظرالتي جرى تطبيقها. المعتمدة في المملكة العربية السعودية الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعايير 
 لشركة.من قبل ا الدولية للتقرير المالي ألول مرةتطبيق المعايير بخصوص المعلومات  لمزيد من 6 اإليضاح

 
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية 

والتي ستطبق على السنة التي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للتقرير المالي ةالدولي المعاييرالمتوافقة مع 
م ليست بالضرورة 2017مارس  31ئج الفترة األولية المنتهية في م. كما أن نتا2017ديسمبر  31تنتهي في 

 م.2017ديسمبر  31مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
 
 أساس القياس 2-2
لة لألدوات العادبموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيم األولية الموجزة هذه القوائم المالية  إعدادتم 

بالنسبة يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. المالية المشتقة، 
 .ما بعد الخدمة مزاياوللموظفين 

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

وتم تقريب األرقام  باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية للشركةالموجزة القوائم المالية األولية هذه تم عرض 
 ألقرب ألف لاير سعودي إال إذا أشير إلى خالف ذلك. 

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل -3

وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  أحكام عملدارة األولية الموجزة من اإلالمالية القوائم  إعداديتطلب 
في تاريخ المحتملة المطلوبات فصاح عن المصرح عنها واإللوبات والمصروفات والموجودات والمطاإليرادات 

ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب فتراضات والتقديرات يمكن أبشأن هذه اإلعدم التأكد . إال أن قائمة المركز المالي
 في المستقبل.االلتزام التي ستتأثر أو لألصل ت جوهرية على القيمة الدفترية تعديال
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 )تتمة( (غير مراجعة) وائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول الق
 م2017مارس  31
كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 )تتمة(والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  حكاماأل -3

معقولة في ظل الظروف الموجودة تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها 

بشكل  وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى

. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في بشكل متواصل. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية مباشر

يرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر الفترة التي يتم فيها مراجعة التقد

 على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
 
 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 3-1

كما التقديرات التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من تتضمن االفتراضات الرئيسية، 

لقيم الدفترية تتسبب في تعديالت على اعنها مخاطر جوهرية  يتأتىقائمة المركز المالي والتي قد تاريخ في 

 :، ما يليللموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية
 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3-1-1

 لالستردادللنقد القيمة القابلة منتجة أو الوحدة ال ألصللفي القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية  االنخفاضيظهر 

 أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصاً االستعمال ــ أو قيمتها قيد  االستبعادتكاليف  ناقصاً باعتبارها القيمة العادلة 

 لموجوداتتجاري البيع الملزمة التي تتم على أساس  معامالتإلى البيانات المتاحة من  االستبعادتكاليف حساب 

القيمة قيد . يستند حساب األصلالستبعاد  اإلضافيةناقصا التكاليف  مالحظتهامماثلة أو أسعار سوق يمكن 

قبلة لماالخمس  تللسنواموازنة اليتم اشتقاق التدفقات النقدية من  نموذج التدفقات النقدية المخصومة.إلى االستعمال 

يمكن أن تعزز أداء األصل هامة أو استثمارات تلتزم بها الشركة بعد لم تي هيكلة الالإعادة أنشطة تشمل  تي الوال

في معدل الخصم المستخدم تجاه حساسة  لالستردادالنقد التي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة المنتجة وحدة في ال

ومعدل النمو المستخدم  المستقبلية المتوقعة الداخلة نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية

 .ألغراض االستقراء
 
 المخصصات 3-1-2

د استوفيت، بما في ما إذا كانت معايير االعتراف قوعلى التقديرات والتقييمات  وبطبيعة الحالتعتمد المخصصات 

يئية الب األموربمخصصات تدفقات نقدية خارجة. وتستند تقديرات اإلدارة المتعلقة وجود حتمال ذلك تقديرات مدى ا

تستند مخصصات التقاضي إلى تقدير وكذلك إلى التكنولوجيا الالزمة للتنظيف. و طبيعة التلوث وخطورته إلى

مخصصات بأما فيما يتعلق القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.  األخذ في االعتبار االستشاراتلتكاليف، مع ا

اإلدارة في تقدير حكم تنطوي أيضا على  فإنها ـ جدتإن و ـ وتكاليف ترك العمل انهاء خدمات الموظفين مزايا

األخرى. تتضمن  التخارجوإغالق المواقع أو تكاليف  ازاء إنهاء الخدماتالتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة 

وجود ما إذا كان من المحتمل تقدير من اإلدارة عأفضل على المخصصات المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة 

 .خارجة نقدية اتتدفق
 
 الموظفين مزايااالفتراضات طويلة األجل ل 3-1-3

التعويض االلتزامات التي مدفوعات ونهاية الخدمة  مزاياــ أو اليوبيل ــ  المحددة بعد انتهاء الخدمة مزاياالتمثل 

إن وجدت. ـ البرنامج ـتزامات والقيم العادلة ألصول لاالالمطلوبة لتوقع فتراضات االسيتم تسويتها في المستقبل و

الخصم ومعدل زيادات  معدالتالمتغيرات مثل حول  االفتراضاتإجراء المزيد من  اإلدارةتتطلب المحاسبة من 

وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية.  التوظيفحركة الوفيات و ومعدالتالتعويض والعائد على الموجودات 

. يمكن أن يكون للتغييرات في االفتراضاتهذه  اكتواريين خارجيين بخصوص بشكل دوريرة الشركة إدا تستشير

الموظفين المحددة الدورية  مزاياالمتوقعة و / أو تكاليف  مزاياالرئيسية تأثير كبير على التزامات ال االفتراضات

 المتكبدة.
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 9ــ 
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كر خالف ذلكجميع المبالغ بآال)  (ف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 سيةالرئي حكاماأل 3-2

 الرئيسية التي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة: حكامفيما يلي األ
 
 أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-1

والمعدات على أساس القسط الثابت على واآلالت ممتلكات الفئة موجودات الشركة المصنفة ضمن  استهالكيتم 
، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة لألصل االقتصادي اإلنتاجي. عند تحديد العمر االقتصادية اإلنتاجيةمدى أعمارها 

ة وهذا يتطلب التأكد من أن المكونات الرئيسية قائمة بذاتها أم أنها تابع. مستقلكل جزء بشكل  استهالكبحيث يتم 
وكذلك العوامل النوعية  مكوناإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للتأخذ  مكونالتحديد أهمية أثناء و ،ألصل أكبر

ستبدال / جدول االودورة طريقة االستهالك و األساسيمثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل 
 الصيانة.

 
 لم تدخل حيز التنفيذصادرة  معايير - 4

بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية  ولم تدخل حيز التنفيذ، صدرتأعايير والتفسيرات التي إن الم
 عند سريان مفعولها.كان ممكناً، الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا  تعتزمالموجزة وتم االفصاح عنها أدناه. 

 
 األدوات المالية( ـ 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

المالية االعتراف بالموجودات إلغاء و وقياس تصنيف"األدوات المالية" ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) جيعال
 . الماليةالموجودات  قيمةالنخفاض  جديدلمحاسبة التحوط ونموذج  جديدة المالية ويوفر قواعدوالمطلوبات 

 
تاح للتطبيق المبكر. ال تتوقع الشركة تطبيق م م، إال أنه2018يناير  1 قبل المعيارليس هناك حاجة لتطبيق 

 م.2018يناير  1المعيار الجديد قبل 
 

ال تتوقع عمل تغيرات جوهرية والشركة  لتصنيف وقياس الموجودات المالية مبدئيبإجراء تقييم الشركة  قامت
 للمحاسبة على هذه الموجودات.

 
لمطلوبات المالية حيث أن المتطلبات الشركة على اناك أي تأثير على محاسبة لن يكون هلقد قررت الشركة أنه 
 ،الدخلقائمة  خاللالعادلة من  بالقيم إدراجهاتم يالمطلوبات المالية التي على محاسبة الالجديدة تؤثر فقط على 
 .من هذا القبيلمطلوبات وليس لدى الشركة أية 

 
المتوقعة  االئتمانخسائر بناًء على مة بمخصصات انخفاض القي االعترافيتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد 

ينطبق على الموجودات  وهذا. (39)المتكبدة فقط كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي  االئتمانوليس خسائر 
موجودات و، اآلخر الدخل الشامل خاللالمالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 

 المدينة اإليجارذمم و، العمالءمن العقود مع  اإليرادات - (15المعيار الدولي للتقرير المالي )جب العقود بمو
الشركة بإجراء تقييم مفصل لكيفية تأثر ومع عدم قيام . ةالمالي اتالتزامات القروض وبعض عقود الضمانو

 .االئتمانخسائر براف أولي اعتالجديد، فإن ذلك قد يؤدي إلى  لنموذجا من خاللالقيمة  انخفاضمخصصات 
 

أن يؤدي ذلك إلى  المتوقعوتغييرات في العرض. ومن  أوسععلى نطاق متطلبات إفصاح أيضاً يقدم المعيار الجديد 
ستقوم الشركة  .المعيار الجديد تطبيقسنة خاصة في المالية  بشأن أدواتهاركة فصاحات الشا طبيعة ومدىتغيير 

 لتفصيلية في المستقبل لتحديد مدى التأثير.بإجراء المزيد من التقييمات ا
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 لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(صادرة معايير  - 4
 
 االيرادات من العقود مع العمالء ـ (15)رير المالي المعيار الدولي للتق 4-2

محل معيار  المعيار الجديديحل اً لالعتراف باإليرادات. جديد اً معيار مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر 
معيار المحاسبة الدولي عن بيع البضائع وتقديم الخدمات، و الناشئةوالذي يغطي اإليرادات  (18)المحاسبة الدولي 

( من لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي والتي يغطي برامج 13ات، والمعيار )االنشاءعقود ( 11)
والذي يغطي تحويل الموجودات  لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي( من 15امتيازات العمالء، والمعيار )

لذي يغطي معامالت مقايضة اإليرادات بما في ذلك خدمات وا لجنة تفاسير المعايير( من 31معيار )من العمالء وال
 اإلعالن.

 
 إلى عميل. البضاعة أو الخدمةالسيطرة على انتقال عند اإليرادات إثبات أنه يتم يستند المعيار الجديد إلى مبدأ 

 
عول للفترات المعيار الجديد ساري المفيكون رجعي معدل. أثر أثر رجعي كامل أو منهج تبني بيسمح المعيار إما 
بالتبني ، ويسمح م أو بعد ذلك التاريخ2018يناير  1ضمن فترات التقارير السنوية التي تبدأ في األولية األولى 

 .المبكر
 

ستقوم األولية الموجزة للشركة. المالية القوائم تقدير تأثير القواعد الجديدة على  الشركة ال يمكنهافي هذه المرحلة، 
 1تتوقع الشركة تطبيق المعيار الجديد قبل ال أكثر تفصيال في المستقبل لتحديد التأثير.  الشركة بإجراء تقييمات

 .م2018يناير 
 
أو موجودات : بيع (28)ومعيار المحاسبة الدولي ( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على  4-3

 التابعة لهالمساهمة في موجودات بين مستثمر والشركة الزميلة أو شركة المحاصة 

في التعامل مع ( 28)ومعيار المحاسبة الدولي ( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي بين تعالج التعديالت التضارب 
. توضح شركة محاصةتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو يلسيطرة على الشركة التابعة التي فقدان ا

، كما عمالً تجارياً موجودات تشكل في مساهمة الأو موجودات  أو الخسائر الناتجة عن بيع األرباحأن التعديالت 
العتراف ا، يتم شركة المحاصةبين المستثمر وشركته الزميلة أو  (3)المعيار الدولي للتقرير المالي هو محدد في 
عمالً تشكل ال  موجودات فيمساهمة الأو موجودات أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع  يتم تسجيلبها بالكامل. 

. قام مجلس معايير شركة المحاصةفي الشركة الزميلة أو المتعلقة في حدود حصص المستثمرين غير فقط  تجارياً 
تقوم إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على المنشأة التي التعديالت هذه تفعيل المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ 

ومعيار ( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي على  تبأثر مستقبلي. إن التعديال للتعديالت بتطبيقها بالتبني المبكر
 أي تأثير على الشركة. اليس له( 28)المحاسبة الدولي 
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 األسهمالدفع على أساس  -( 2ولي للتقرير المالي )المعيار الدعلى  تعديالتمجلس معايير المحاسبة الدولية  أصدر
األسهم مع تسوية على أساس على قياس معاملة الدفع  االستحقاقرئيسية: آثار شروط ثالثة مجاالت والذي يتناول 

، ضريبة االستقطاعاللتزامات مزايا التسوية بالصافي مع  األسهمعلى أساس تصنيف معاملة الدفع النقد، و
نقد تسوية إلى تغيير تصنيفها من  األسهممعاملة الدفع على أساس  أحكامو ما يؤدي تعديل شروطوالمحاسبة عند

 ملكية.حقوق تسوية إلى 
 

التطبيق بأثر بالفترات السابقة، ولكن يسمح  تعديلدون التعديالت تطبيق المنشآت  يجب على، تبني المعيارعند 
لفترات السنوية يتم تطبيق التعديالت ل. األخرى المعاييرتم استيفاء و ةالتعديالت الثالثجميع اختيارها لرجعي إذا تم 
المعيار الدولي . إن التعديل على بالتبني المبكرمع السماح م أو بعد ذلك التاريخ 2018يناير  1التي تبدأ في 
 ليس له أي تأثير على الشركة.( 2للتقرير المالي )
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 ( )تتمة(غير مراجعةزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموج
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كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( صادرة معايير - 4
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 . سيحل هذا المعيار محل:اإليجاربعقود  لالعتراف جديداً  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً 
 

  اإليجار"عقود  -( 17)معيار المحاسبة الدولي" 
  ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"في" - (4) للتقرير المالي للمعيارلجنة تفسيرات المعايير الدولية 
  افز"الحو - التشغيلي اإليجار"عقود  - (15)للمعيار لجنة تفسيرات المعايير 
  لعقد قانوني جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل "تقييم  - (27)للمعيار لجنة تفسيرات المعايير

 ."اإليجار
 

 قائمة داخل) التمويلي اإليجارالمستأجرين التمييز بين عقد  يجب على، (17)الدولي  معيار المحاسبة بموجب
 (16المعيار الدولي للتقرير المالي )يتطلب لمركز المالي(. اقائمة  خارجالتشغيلي ) اإليجارد وعقالمركز المالي( 

استخدام األصل" لجميع و "حق  المستقبلية اإليجارمدفوعات يعكس الذي  اإليجارمن المستأجر االعتراف بالتزام 
قصيرة األجل  اإليجارلبعض عقود  اختيارياً  مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاءً  أقر. وقد اإليجارعقود 

 ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجر.فإنه  ومع ذلكاإليجار، موجودات و
 

عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في  ـ أو فحواه ـالعقد  يمثل، (16لمعيار الدولي للتقرير المالي )بموجب ا
معيار الدولي للتقرير المالي اللم يتم بعد اعتماد ثمن. السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل 

. لتحديد مدى تأثير ذلك مستقبالً  تقوم الشركة بإجراء تقييمات أكثر تفصيالً سفي المملكة العربية السعودية.  (16)
 .م2019يناير  1المعيار هو  لتبنيالتاريخ اإللزامي 

 
 ( ـ تحويل ممتلكات استثمارية40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  4-6

و من أو التطوير إلى أ اإلنشاءممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد المنشأة نقل ينبغي على ح التعديالت عندما توض
تتوقف عن أو تستوفي الممتلكات يحدث عندما  االستخدامفي أن التغيير على  التعديالتنص استثمارية. تممتلكات 
تغيير في نوايا اإلدارة المجرد إن . االستخداملتغير في وهناك أدلة على ا الممتلكات االستثماريةتعريف استيفاء 

 تغيير في االستخدام.العلى  ال يقدم دليالً الممتلكات الستخدام 
 

التي تحدث في أو بعد بداية فترة  االستخدامبأثر مستقبلي على التغيرات في  التعديالتتطبيق  المنشآتيجب على 
ممتلكات يجب على المنشأة إعادة تقييم تصنيف الالتعديالت ألول مرة. التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة 

لتعكس الظروف القائمة في ذلك  وإعادة تصنيف الممتلكات ـ إذا كان ذلك ممكناً ـ  المحتفظ بها في ذلك التاريخ
 التاريخ.

 
بيق بأثر رجعي وفقا . إن التطم2018يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتتسري هذه 

. التطبيق المبكر تقديرأي مسموح به فقط إذا كان ذلك ممكنا من دون استخدام  (8)للمعيار المحاسبي الدولي 
ليس له أي تأثير على  (40)للتعديالت مسموح به ويجب اإلفصاح عنه. إن التعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 الشركة.
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 ( )تتمة(غير مراجعةلية األولية الموجزة )إيضاحات حول القوائم الما
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كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 معايير صادرة لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( - 4
 
لمدفوع األجنبية والثمن ا العمالتمعامالت  ( ـ22للتقرير المالي )لجنة تفسيرات المعايير الدولية  تفسير 4-7

  مقدما  
 اتاألولي باألصل والمصروف االعتراففي الستخدام ليوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري 

الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية االعتراف بلغاء ذات العالقة )أو جزء منها( في إوااليرادات 
بالموجودات غير  تاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئياً الهو ملة المعاتاريخ بالثمن المدفوع مقدماً، فإن المتعلقة 

 مبالغ مدفوعةالمدفوع مقدما. إذا كانت هناك مدفوعات أو  ت غير النقدية الناشئة عن الثمنالنقدية أو المطلوبا
 ثمن مدفوع مقدماً. تحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة أو استالم المنشأة ، عندئذ يجب على مقدماً 

 
كامل. وبدال من ذلك، يجوز للمنشأة أن تطبق التفسير بأثر مستقبلي بالرجعي  بأثرتطبيق التعديالت  مكن للمنشآتي

 أو بعد:في بها األولي االعتراف والمصروفات واإليرادات في نطاق الموجودات على جميع 
 
 أو التفسير،المنشأة  فيهاتطبق بداية فترة التقرير التي  (1)

لفترة التقرير التي تطبق فيها القوائم المالية السابقة المعروضة بوصفها معلومات مقارنة في  ريرالتق بداية فترة (2)
 .ألول مرةالمنشأة التفسير 

 
م 2018يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في سارية ل المعايير الدولية للتقرير الماليلجنة تفسيرات تكون تفسيرات 

المعيار الدولي لمن يطبقون . ويسمح أيضا عن ذلكاالفصاح  للتفسير مع التبني المبكرب. يسمح أو بعد ذلك التاريخ
االيرادات والتي يتم والمصروفات والموجودات للمرة األولى بتطبيق التفسير مستقبال على جميع للتقرير المالي 

 .ماليللتقرير ال ةالدولي المعاييرفي أو بعد تاريخ االنتقال إلى  االعتراف بها بدايةً 
 

)أو  الدخلالمصروف أو العالقة و ذياالعتراف باألصل عند  لتنوع في الممارسةاإلغاء إلى التعديالت تهدف هذه 
المدفوع مقدما بالثمن بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة  االعترافإلغاء جزء منها( عند 

 .مدى تأثير ذلكالشركة بإجراء تقييمات أكثر تفصيال في المستقبل لتحديد  ستقوم. األجنبيةبالعملة المستلم مقدماً أو 
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 األجنبية معامالت وأرصدة العمالت
في التاريخ التشغيلية للعملة الفوري سعار الصرف أل مبدئيا وفقاً  األجنبية بالعمالت المعامالت التي تتميتم تسجيل 

األجنبية  بالعمالتالنقدية  والمطلوبات الموجودات تحويلبها. يتم  لالعتراففيه المعاملة مؤهلة الذي تصبح 
عن الناتجة . تدرج الفروقات قائمة المركز الماليتاريخ السائدة في التشغيلية بأسعار الصرف الفورية للعملة 

 الدخل.في قائمة نقدية أو تحويل بنود تسويات 
 

النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ يتم تحويل البنود غير 
 المعامالت األولية. 

 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة استناداً إلى التصنيف متداول / 
 تداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:غير م

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للشركة، أو 
 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو 
  شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تحقق األصل خالل 
 شهراً  12ه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل كون

 على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي.
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 )تتمة( (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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كر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )  (إال إذا ذك
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

 )تتمة( تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

  العادية للشركة،توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل 
 ،محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة 
  شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل 
  شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة

 المالي.

 جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة. تقوم الشركة بتصنيف
 

 قياس القيمة العادلة
 تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

 
في تاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق 

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية 

 
أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل يتم قياس القيمة العادلة ألصل 

 أو االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
 

نافع اقتصادية يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة االطراف في السوق على توفير م
 باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه. 

 
م مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام أساليب تقييم تتالءتستخدم الشركة 

 استخدام المعطيات غير الملحوظة.المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص 
 

يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية األولية 
أدناه استناداً إلى معطيات  ةالعادلة المبين هرمية القيمالموجزة. كما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات في نطاق 

 الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل: المستوى األدنى
 

 :األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى األول 
  المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو

 القيمة العادلة.غير مباشرة لقياس 
  المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة

 العادلة.
 

 ما الشركةعلى أساس متكرر، تحدد األولية الموجزة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية 
يكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من مستويات الهتناقل بين إذا جرى 

 . قوائم ماليةالمعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
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كر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت ا)  (لسعودية إال إذا ذك
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة
 .بشكل دوري قياس غير المتكررو يتم التقييم الدوري للسياسات واالجراءات لقياس القيمة العادلة المتكرر

 
الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة عن القيمة العادلة، فقد حددت الشركة فئات من  بغرض اإلفصاح

 كما هو موضح أعاله. ـ وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 تحقق اإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس 

بشكل موثوق به بغض النظر عن وقت السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو اإليرادات 
المستحق، مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقديا وباستثناء أي ضرائب أو رسوم. تكون المبالغ 

والمبالغ المحصلة نيابة عن جعات والمسترالتجارية المخصصات كإيرادات هي صافية من العوائد والمفصح عنها 
 أطراف ثالثة.

 
 باإليرادات: االعترافقبل والمبينة أدناه  المحددةالتحقق بمعايير كما يجب الوفاء 

 

 بيع البضائع
الهامة لملكية البضاعة إلى المشتري،  منافعالمخاطر وال عند انتقالمن بيع البضاعة  باإليراداتيتم االعتراف 

التي صدر بها والخدمات المقدمة البضائع المشحونة قيمة  اإليراداتعند تسليم البضاعة. تمثل ذلك ما يكون وعادة 
في تقدير الشركة بأنها هي  التجاري والخصم على الكميات.خصم الالفترة، بعد خالل من قبل الشركة فواتير 

تملك صالحية تحديد إليرادات، واألصيل في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات ا
 األسعار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر البضاعة واالئتمان. 

 
 تمويلالإيرادات 

. معدل الفائدة الفّعالفيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام 
المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ  على وجه التحديد حيطرهو المعدل الذي  معدل الفائدة الفّعالإن 

المستلمة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسبا، إلى صافي القيمة الدفترية 
الدخل األولية  قائمةمويل في للموجودات المالية أو المطلوبات المالية. يتم إدراج إيرادات الفائدة في إيرادات الت

 ألجل على أساس االستحقاق. الودائع المتأتية منالموجزة. يتم االعتراف باألرباح 
 

 المصروفات
 

 تكلفة المبيعات
تكلفة مبيعات. ويشمل ذلك المواد الخام والعمالة كتكاليف اإلنتاج ومصروفات التصنيع المباشرة يتم تصنيف 

مثل تكاليف البيع كمصاريف بيع وتوزيع  األخرى. يتم تسجيل التكاليف لعائدة إليهااالمباشرة والتكاليف األخرى 
 عمومية وإدارية. كمصاريفالمتبقية  األخرىبينما يتم عرض جميع التكاليف 

 
 البيع والتوزيعمصروفات 
 رواتبليف الشركة. وتشمل هذه التكاببيع الأي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة المصروفات تشمل هذه 

تشمل كما الرسوم. والبيع ، فضال عن عموالت وخدمات المساندةالتسويق والتوزيع مصروفات موظفي المبيعات و
 العامة.المصروفات أيضا مخصصات بعض 
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 )تتمة( المصروفات

 مصاريف عمومية وإدارية
بمصروفات التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات. وتشمل توزيع هذه المصاريف تتعلق 

 البيع والتوزيع. مصاريفيعات أو المصروفات العامة التي ال تعود بشكل محدد لتكلفة المب
 

يتم توزيع المصروفات بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية ـ حسب الحاجة ـ 
 على أساس ثابت.

 
 والضرائبالزكاة 
 الزكاة

ة السعودية على يتم تكوين مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربي
 ـ إن وجدت ات ـيتم تعديل الفروقأساس االستحقاق. يتم تحميل المخصص على قائمة الدخل األولية الموجزة. 

 ط.التي يتم فيها االنتهاء من الرب الناتجة عن الربوط النهائية في السنة
 

 ضريبة االستقطاع
 والفوائد ورسوم الخدمات كمطلوبات. تدرج ضريبة االستقطاع المتعلقة بتوزيعات األرباح واالمتيازات

 
 على حملة األسهم ةغير نقدي اتتوزيعات أرباح نقدية وتوزيع

عد به ولم ي الشركة عندما يكون التوزيع مصرحاً حملة األسهم بعلى  يتوزيع النقدالبللقيام  بااللتزامالشركة  تعترف
ملكة العربية السعودية مع ملالشركات في انظام  حكامألالتوزيع وفقا  اعتماديتم تقييم التوزيع وفقا لتقدير الشركة. 

حقوق قائمة التغيرات في بالمبلغ المقابل مباشرة في  االعتراف. يتم المساهمينالتوزيع من قبل الموافقة على 
 .اإلدارةعند اعتمادها من قبل مجلس ـ إن وجدت ـ  األولية األرباح. يتم تسجيل توزيعات الملكية

 
توزيعها مع إعادة قياس القيمة ليتم بالقيمة العادلة للموجودات ـ إن وجدت ـ  عات غير النقديةقياس التوزييجب 

فإن أي . عند توزيع الموجودات غير النقدية، الملكيةقائمة التغيرات في حقوق العادلة المعترف بها مباشرة في 
 .األولية الموجزةالدخل قائمة  فييدرج عة القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزفرق بين 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات

 الموجودات المملوكة
وخسائر االنخفاض في القيمة  االستهالك المتراكم اً بالتكلفة ناقصالممتلكات واآلالت والمعـدات يتم إدراج 
والمعدات وتكاليف  واآلالت تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات. إن وجدت ـ المتراكمة
. وعندما يتم االعتراففي حال استيفاء معايير األجل )الموجودات المؤهلة( طويلة  اتاالنشاءلمشاريع  االقتراض

وموقعه الحالي الالزمة إلحضار األصل لوضعه جميع المبالغ تتضمن تكلفتها  فإن داخليا، الموجوداتهذه  إنشاء
واإلدارية العمومية  المصاريفجميع التكاليف مثل يتم استبعاد و اإلدارةمن قبل له  لالستخدام المحددليكون جاهزا 

 إنشاؤهوتكاليف التدريب. يتم تحميل أي تكاليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد يتم 
د خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج بدء بعال. يتم إدراج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة وعائد إليه مباشرة داخلياً 

مباشرة عائدة إليه والمعدات ذات الصلة، شريطة أن تكون التكلفة اآلالت التجريبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات و
 .المحدد لهلالستخدام جاهزاً األصل فيها وتصل للمرحلة التي يكون ، االعترافمعايير  مع استيفاء
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات
 )تتمة( الموجودات المملوكة

المعدات جوهرية من حيث التكلفة بالمقارنة مع إجمالي التكلفة للبند، عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت و
وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات 

هالكها زمنية مختلفة، ينبغي على الشركة إدراج هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم است
 فيتم إدراجوفقا لذلك. وكذلك عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( 

المعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. اآلالت ومباشرة في القيمة الدفترية للممتلكات و لألصلالعائدة  التكلفة
لزمنية حتى موعد الفحص الرئيسي التالي )الصيانة الدورية(. يسجل كعنصر مستقل له عمر إنتاجي يساوي الفترة ا

إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المحدد، يتم احتساب أي قيمة دفترية ألي تحول سابق كمصروف 
 ا.على الفور. يتم االعتراف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل األولية الموجز عند تكبده

 
المعني في حالة استيفاء األصل تكلفة ضمن بعد استخدامه إللغاء األصل يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة 

 .إللغاء االلتزاماتبالمخصص. تقوم الشركة بتقييم التوقعات والتقديرات بشكل دوري االعتراف معايير 
 

بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي واألمن، والسالمة الصحة بالبيئة والمتعلقة  النفقاتيتم رسملة 
كذلك الستمرار بموجب التشريعات المعمول بها و المعتمدةالتكاليف  تمثلوهي بشكل رئيسي ، االعترافمعايير 

بالبيئة والصحة متطلبات الشركة اإللزامية الخاصة  بموجب فرضهاتم يأو الحصول على الترخيص للعمل 
 .والمعدات ذات العالقة واآلالتتكلفة بند الممتلكات  ضمن يتم رسملة هذه النفقات األمن.والسالمة و

 
باألصول أو فيما يتعلق  اله لالستخدام المحددوالمعدات اريخ توفر بنود الممتلكات واآلالت من ت االستهالكيحتسب 

 .دد لهاهذه الموجودات لالستخدام المح ذاتيا من تاريخ جاهزيةالتي يتم إنشاؤها 
 

 :على النحو التالييتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية لألصل 
 

 سنة 40-13 عقارات مستأجرة مباني وتحسينات 
 سنة 50-4 آالت ومعدات

 سنوات 10-3 أثاث وتجهيزات وسيارات
 سنة 50-4 رأسمالية قطع غيار
 سنة 20ـ  1.5 محفزات

 
راجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها في المستقبل عند يتم م

 الضرورة في نهاية كل سنة مالية.
 

 لالستخدام المحدد لها.، والتي ليست جاهزة اإلنشاءقيد  ال تستهلك الموجودات
 

 االستبعاد أو عندما البه مبدئيا عند  االعترافتم  جوهريوالمعدات وأي جزء  واآلالتيتم استبعاد بند الممتلكات 
منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء  تدفقيتوقع 

الدخل  لألصل( في قائمةوالقيمة الدفترية  االستبعاد متحصالتالمحتسب بالفرق بين صافي االعتراف باألصل )
 صل.عند استبعاد األ لموجزةاولية األ
 

أكبر من قيمته  لألصلإذا كانت القيمة الدفترية  لالستردادإلى قيمته القابلة  فوراً  لألصليتم تخفيض القيمة الدفترية 
 سترداد.لالالقابلة التقديرية 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(

 الموجودات المؤجرة
يم إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحتوي على( عقد تأجير يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ البدء. يتم تقي

االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل أو موجودات محددة أو أن االتفاقية تنقل الحق 
في استخدام األصل أو الموجودات، حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في االتفاقية. وقد يشير ذلك إلى 

في جوهرها من طبيعة عقد اإليجار. يتم تقييم جميع عقود اإليجار،  وجود عقد إيجار محتمل في معاملة قد ال تكون
سواء كانت اتفاقية تأجير صريحة أو عقد تأجير ضمني في أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى، لتصنف على أنها 

 تشغيلي. إيجارتمويلي أو  إيجار
 

إلى  المأجورلمنافع المتعلقة بملكية بشكل جوهري كافة المخاطر وا التي تنتقل بموجبها اإليجاريتم تصنيف عقود 
القيمة الحالية قيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كان أقل، بعقد بالالتمويلي ويتم رسملتها عند بدء  كإيجارالشركة 

وذلك لتحقيق  يجارإالتزام تمويل وخفض أعباء بين  اإليجار. يتم توزيع مدفوعات اإليجارللحد األدنى لدفعات 
قائمة التمويل في ضمن بند أعباء التمويل أعباء . يتم إدراج االلتزامدة ثابت على الرصيد المتبقي من معدل فائ
 .األولية الموجزةالدخل 

 
بأن معقول تأكيد يكن هناك إذا لم ومع ذلك، اإلنتاجي لألصل. المؤجر على مدى العمر األصل  استهالكيتم 

على مدى العمر اإلنتاجي استهالك األصل  فإنه يتم، اإليجارترة نهاية فستؤول لها ملكية المأجور في الشركة 
 .أقصرأيهما المقدر لألصل وفترة اإليجار ــ 

 
الملكية إلى الشركة كعقود ومنافع تحويل جزء كبير من مخاطر  من خاللهايتم  الالتي  اإليجاريتم تصنيف عقود 

التشغيلي )بعد خصم أي حوافز مستلمة من  إليجاراتشغيلي. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود  إيجار
 .اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة األولية الموجزة الدخل قائمة على المؤجر( 

 
 ملموسةالوجودات غير الم

 تدرجعند االعتراف األولى. بعد االعتراف األولى، مستقل بالتكلفة بشكل  المقتناةيتم قياس األصول غير الملموسة 
 وجدت.إن قيمة األصل ـ في متراكمة انخفاض متراكم وخسائر إطفاء أي ناقصا تكلفة بالاألصول غير الملموسة 

 
غير  األصولتطفأ دة. غير محددة أو غير الملموسة لتكون أما محديتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات 

يتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في و القتصاديمدى العمر االنتاجي اعلى  ذات العمر االنتاجي المحددالملموسة 
يتم مراجعة . تعرضت النخفاض في القيمةتكون غير الملموسة قد الموجودات أن على  اً مؤشركان هناك القيمة إذا 

في نهاية كل  األقلالمحددة على  اإلنتاجية األعمارللموجودات غير الملموسة ذات  اإلطفاءوطريقة  اإلطفاءفترة 
االقتصادية المنافع  الستهالكالمتوقع أو النمط المتوقع االنتاجي يتم احتساب التغيرات في العمر سنة مالية. 

، ويتم اعتبارها الحال ما يقتضي، حسباإلطفاءعن طريق تغيير فترة أو طريقة األصل المستقبلية المتضمنة في 
المحددة  األعمارغير الملموسة ذات لموجودات االطفاء لكتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف 

 غير الملموس.األصل ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األولية الموجزة الدخل قائمة في 
 

 فيما يلي فترة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة:
 

 سنة 15-3 برامج وأخرى
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 ملموسة )تتمة(الموجودات غير ال

نتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل م
. وإذا لم يكن األمر كذلك، فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي ما زال قائماً مؤشر على أن تقييمها الحالي لألعمار 

يتم على أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم 
 د االنخفاض في القيمة سنويا إما بشكل فردي أو جماعي على مستوى الوحدات المنتجة للنقد.اختبارها لتحدي

 
صافي متحصالت  بينالملموس بالفرق  غيراس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل يتم قي

 إلغاء االعتراف باألصل. عندة األولية الموجزالدخل قائمة في إدراجها تم ية لألصل ويمة الدفترياالستبعاد والق
 

 البرامج
بتكاليف التطوير  االعترافبرامج كمصروف عند تكبدها. يتم الب باالحتفاظبالتكاليف المرتبطة  االعترافيتم 

التي تسيطر عليها الشركة من نوعها إلى تصميم واختبار المنتجات البرمجية القابلة للتحديد والفريدة العائدة مباشرة 
 ير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:كموجودات غ

 
 إكمال البرنامج بحيث يكون متاحا لالستخدام فنياً  من األجدى 
 تعتزم اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه 
  قدرة على استخدام أو بيع البرنامجهناك 
  البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة سيحققيمكن إثبات كيف 
 البرامج أو بيعهموارد تقنية ومالية وغيرها من الموارد الكافية الستكمال تطوير واستخدام فر تو 
  به بشكل موثوق أثناء تطويرهالعائدة مباشرة إلى البرنامج يمكن قياس النفقات. 

 
 الموظفين وجزء مناسب منبرنامج التي يتم رسملتها كجزء من تكاليف تتضمن التكاليف العائدة مباشرة 

 .العالقةذات الرأسمالية المصروفات 
 

األصل مؤهالً فيها ويتم إطفاؤها عند النقطة التي يكون  تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة
 لالستخدام.

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ها بشكل إعدادالمتوقعة التي يتم  والحساباتالتفصيلية  الموازناتعلى أساس للشركة نخفاض القيمة حتساب ايستند ا
فردية لها. وتغطي هذه لشركة التي يتم تخصيص موجودات دى النقد لالمنتجة لوحدات اللكل وحدة من مستقل 

نمو العموما فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل المتوقعة حسابات الالميزانيات و
 .الموازنةالنقدية المستقبلية بعد فترة  طويل األجل وتطبيقه على التدفقاتال
 

حيثما  ـ يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة، بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل
 الذي انخفضت قيمته. األصلفي فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األولية الموجزة الدخل قائمة في  ـ ينطبق

 
غير  الموجوداتكذلك باختبار  الشركةالقيمة، تقوم  انخفاضعلى  مؤشر أيكان هناك  إذاا وبغض النظر عم

والتي ليست متاحة  الموجودات غير الملموسةأو شهرة( منة الغير المحدد )متضذات العمر اإلنتاجي الملموسة 
. يمكن إجراء لالستردادالقابلة مع القيمة الدفترية مقارنة قيمتها خالل من  القيمة سنوياً في  لالنخفاض لالستخدام

. وقد يتم سنةفترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل  خاللاختبار انخفاض القيمة في أي وقت 
إذا تم االعتراف في القيمة في أوقات مختلفة. ومع ذلك، معرفة االنخفاض لغير ملموسة مختلفة موجودات اختبار 

قبل نهاية األصل غير الملموس يتم اختبار هذا ف، لسنوية الحاليةملموسة خالل الفترة اغير ال الموجوداتمبدئيا بهذه 
 .الفترة السنوية الحالية
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(
، يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر أعالهبالنسبة للموجودات غير المذكورة 

في حالة وجود و. نخفاضتعرضت لمزيد من االعلى أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو 
خسارة قيد أو الوحدة المنتجة للنقد. يتم عكس  لألصل لالستردادمثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة 

المستخدمة لتحديد القيمة القابلة  االفتراضاتر في فقط إذا كان هناك تغي سابقاً المسجلة في القيمة  االنخفاض
تزيد القيمة القابلة ال محدود بحيث القيد هذا ات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس منذ إثب لألصل لالسترداد
فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في سنوات ، أو االطفاء االستهالك، بعد خصم عن القيمة الدفترية لالسترداد
 .األولية الموجزةالدخل قائمة في بعكس القيد االعتراف  تمسابقة. وي

 
 االقتراض تكاليف

أموال. يتم رسملة ها المنشأة فيما يتعلق باقتراض تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبد
الفترة الزمنية خالل تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرة لشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل 

لبيع. األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق أو للمحدد له ا لالستخدام األصل إعدادو إلتمام الالزمة
 بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع.

 
يتم إنفاقها على الموجودات حتى محددة  القتراضاتالمؤقت  االستثمارالمكتسبة من  االستثماريتم خصم إيرادات 
 مؤهلة للرسملة.ال االقتراضالمؤهلة من تكاليف 

 
 كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. األخرى االقتراضيتم قيد تكاليف 

 
 الموجودات المالية

 االعتراف األولي والقياس
خالل قائمة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من االعتراف األولي، عند المالية،  الموجوداتنيف يتم تص
أو أو موجودات مالية متاحة للبيع  االستحقاقو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ أو قروض وذمم مدينة أالدخل 

بالقيمة العادلة المالية في البداية  الموجودات. تدرج كافة كما هو مالئم ـ فعالةأدوات تحوط مشتقات مصممة ك
كتكاليف معاملة عائدة ، ، في حال الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلزائداً 

 القتناء أصل مالي.مباشرة 
 

أو  حكاماألفترة زمنية تحددها خالل بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  االعترافيتم 
بشراء أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة  ـ في تاريخ المتاجرةفي السوق )طريقة التداول العادية(  ةالسائد األعراف
 .أصلأو بيع 

 
 القروض والذمم المدينة

تنطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية واالستثمارات القصيرة إن هذه الفئة هي األقرب إلى الشركة. 
يوماً. إن االستثمارات القصيرة األجل هي  90األجل والذمم المدينة األخرى. لدى الذمم المدينة عموماً آجال بـ 

 قصيرة األجل ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر ولكنها أقل من خمسة أشهر.  ودائع
 

 القياس الالحق
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات أقساط ثابتة أو قابلة للتحديد وغير متداولة في سوق 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفّعال يمة المطفأة بعد االعتراف األولي يتم قياس مثل هذه الموجودات بالقنشطة. 
يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة على االقتناء أو  االنخفاض في القيمة.  ناقصاً 

تمويل في إيرادات ال معدل الفائدة الفّعاليتم تضمين اطفاء  أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءاً من معدل الفائدة الفّعال.
في قائمة الدخل األولية الموجزة. يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في قائمة الدخل األولية 
 الموجزة ضمن أتعاب التمويل مقابل القروض وضمن تكلفة المبيعات أو مصاريف التشغيل األخرى للذمم المدينة.
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
 داتمن موجو مجموعةالمالي أو جزء من  األصل)أو جزء من إلغاء االعتراف بأصل مالي يتم بشكل رئيسي 

 :عندمن قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة(  )أي استبعادها( متماثلةمالية 
 

  أواألصل، انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من 
 مستلمة أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية نقدية من أصل تدفقات الشركة بتحويل حقوقها في استالم  قيام

الشركة بتحويل كافة  قيام( "، أو )أجوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمريربالكامل دون تأخير 
الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن  عدم قيامب( )مخاطر ومنافع األصل أو 

 قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
على انخفاض قيمة أصل مالي أو  اً موضوعي لي بتقييم ما إذا كان هناك دليالً تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ما

قد تعرض أو تعرضت مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية 
بعد االعتراف نتيجة لوقوع حدث أو أكثر اً على انخفاض القيمة موضوعي القيمة فقط إذا كان هناك دليالً النخفاض 

الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة  ثاألولي لألصل وكان لحد
الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن 

عوبات مالية كبيرة أو تأخير في سداد الفوائد أو أصل المدفوعات، المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون ص
أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك  ةمالي هيكلةواحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة إعادة 

القتصادية نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف ا
 التي ترتبط بالتخلف عن السداد.

 
بالتكلفة المطفأة تقوم الشركة أوالً بتقييم مدى وجود انخفاض في القيمة على  بالنسبة للموجودات المالية المحملة

أو على المستوى الجماعي بالنسبة للموجودات  المستوى الفردي للموجودات المالية والتي تعتبر هامة بحد ذاتها
التي ال تعتبر هامة منفردًة. وفيما إذا قررت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في المالية 

القيمة ألي أصل مالي جرى تقييمه منفرداً ـ سواًء كان جوهرياً أم ال ـ فإن الشركة تقوم بوضع األصل المالي 
ا جماعياً لتحديد انخفاض القيمة ذات خصائص مخاطر ائتمان مشابهة وتقييمهضمن مجموعة من موجودات مالية 

ـ إن وجد. بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها لمعرفة االنخفاض بشكل منفرد والتي تعرضت لخسارة انخفاض تم 
 إدراجها أو استمرت في تعرضها لخسارة انخفاض، فإنه يتم تضمينها في إطار تقييم جماعي لالنخفاض.

 
لقيمة المحددة على أنه الفرق ما بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في ا

للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. إن القيمة 
 ائدة األصلي الفّعال لألصل المالي.الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية يتم طرحها بمعدل الف

 
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخل 

)المسجلة كإيرادات تمويل في قائمة الدخل األولية الموجزة( مستحقة  الفائدةاألولية الموجزة. ال تزل إيرادات 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض المستخدم في ضة ومستحقة باستخدام معدل الفائدة بالقيمة الدفترية المخف

قياس خسارة االنخفاض في القيمة. يتم شطب القروض مع المخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك احتمال 
مبلغ  خفضتم زيادة أو  الفي حوجميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة.  تسييل معواقعي لالسترداد المستقبلي 

فإنه يتم بسبب وقوع حدث بعد االعتراف باالنخفاض،  ة ـ في سنة الحقة ـخسارة االنخفاض في القيمة التقديري
من خالل تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد الشطب فيما  مسبقاً خسارة االنخفاض المسجلة  زيادة أو خفض

 ليف التمويل في قائمة الدخل األولية الموجزة.تكا ضمنإدراج االسترداد  فإنه يتمبعد، 
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 ماليةالمطلوبات ال

 األولي والقياس االعتراف
 :االعتراف األولييتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين عند 

 
 الدخلخالل قائمة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من  -
 معدل الفائدة الفّعالمطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  -
 

 وأدوات مالية مشتقة. قروض طويلة األجلتجارية وذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تتضمن المطلوبات المالية 
 

المطلوبات الملية المحتفظ بها هي بشكل رئيسي الدخل خالل قائمة تشتمل فئة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
تتضمن هذه الفئة  ـ والذي يجب إعادته في المستقبل. بغرض البيعمثل التزام مقابل أوراق مالية مقترضة للمتاجرة 

أدوات مالية مشتقة تم الدخول فيها من قبل الشركة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط في إطار عالقات تحوط. 
 يتم تصنيف المشتقات الضمنية المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تحديدها كأدوات تحوط فعالة.

 
تعاقدية والتزامات بموجب  أحكامعندما تصبح الشركة طرفا في  في البدايةجميع المطلوبات المالية  إدراجيتم 

 المتحصالتوالذمم الدائنة، فإن  والسلفالمالية. يتم تسجيل المطلوبات بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض  األدوات
 .لهاالمعامالت المباشرة العائدة بعد خصم تكاليف تكون المستلمة 

 

 القياس الالحق 
ي تسجيل المطلوبات المالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع التغيرات التي تم تسجيلها في يتم االستمرار ف

 قائمة الدخل األولية الموجزة.
 

بعد االعتراف االولي، فإنه يتم قياسها  سلف ـبما في ذلك القروض والـ فيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى 
. تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل األولية الفّعالم طريقة معدل الفائدة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدا

 . الفائدة الفّعالالموجزة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل 
 

يف التكالعلى االقتناء والرسوم أو يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة 
كتكاليف تمويل في قائمة  الفّعالمعدل الفائدة إطفاء . يدرج الفّعالالتي تعتبر جزءاً أساسياً من طريقة معدل الفائدة 

 الدخل األولية الموجزة. 
 

 المطلوبات المالية ب إلغاء االعتراف
زام مالي موجود بآخر من نفس يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه. وعند استبدال الت

المقرض وحسب شروط مختلفة تماماً أو أن شروط االلتزام الحالي يتم تعديلها بشكل جوهري، فإن مثل هذا 
االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل 

 رية المعنية في قائمة الدخل األولية الموجزة. الفرق ما بين القيم الدفت
 

 عقود الضمانات المالية 
تدرج عقود الضمانات المالية كالتزام مالي في الوقت الذي يتم فيه اصدار الضمان. يتم قياس االلتزام مبدئياً بالقيمة 

الدفعات لتدفقات النقدية بين العادلة. تحدد القيمة العادلة للضمان على اعتبار القيمة الحالية للفرق في صافي ا
ثالث قيمة التقديرية التي سيتم دفعها لطرف و الدفعات ستكون مطلوبة دون ضمان أدين والتعاقدية بموجب أدوات 

  .وفاًء اللتزام
 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 22ــ 

 )تتمة(( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2017مارس  31

كر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت   السعودية إال إذا ذك
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

  )تتمة( عقود الضمانات المالية
زميلة دون تعويض، تتم المحاسبة على القيم العادلة دائنة أخرى لشركات مم تتعلق بقروض وذضمانات عند تقديم 

 كمساهمات ويتم إدراجها كجزء من تكلفة االستثمار. 
 
مبدئياً كالتزام بالقيمة العادلة، معدلة بحسب تكاليف المعاملة العائدة  المالية ألطراف ثالثةتم إدراج عقود الضمانات ي

. يتم قياس الضمان الحقاً وفقاً ألفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام في الضمانبشكل مباشر إلى اصدار 
 أيهما أعلى.  ـ اإلطفاء المتراكم اً رج ناقصوالمبلغ المد قائمة المركز الماليتاريخ 

 

 مقاصة االدوات المالية 
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة فقط 

موجودات مع لتسوية اللدى الشركة نية وكان هناك عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة 
 المطلوبات في ذات الوقت.  وسدادالموجودات  تسييلالمطلوبات على أساس الصافي أو 

 

 األدوات المالية المشتقة
 أسعار الفائدة. تقلبات مخاطر ط مقابل تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة مثل مقايضات أسعار الفائدة للتحو

 
ة المالية ويتم إعادة تقييمها االداالعادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد  بالقيمة بدايةً تدرج االدوات المالية المشتقة 

كافة المشتقات بقيمتها العادلة كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه،  تدرجالحقاً بالقيمة العادلة. 
أو خسائر ناشئة عن التغيرات في  سبمكاوتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سالبة. تقيد أي 

 في قائمة الدخل.  مباشرةً  الفترةخالل المحتفظ بها للمتاجرة لألدوات المالية المشتقة القيمة العادلة 

 

 المخزون
يتم إدراج المخزون بما في ذلك المواد الخام واألعمال تحت التنفيذ والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة 

أي أسعار الشراء التاريخية وفقاً لمبدأ متوسط التكلفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف  –التكلفة )قطع الغيار( ب
 العائدة مباشرة )بصفة أساسية الرسوم والنقل( أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل.

 
الجزء المالئم من التكاليف يشتمل مخزون األعمال تحت التنفيذ والبضاعة التامة الصنع تكلفة المواد والعمالة و

 المباشرة الثابتة والمتغيرة. 
 

تستبعد خسائر المخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى والتكاليف المباشرة المتكبدة 
ة الفترة من تكلفة المخزون. يعتمد توزيع التكاليف المباشرة في نهاي اإليقافخالل فترة الصيانة غير المخطط لها / 

أيهما أعلى. تشتمل التكلفة كذلك على إعادة  ـ لغرض تقييم المخزون على القدرة العادية أو االنتاجية الفعلية للفترة
تحوط للتدفقات النقدية المؤهلة التي تتعلق بمشتريات المواد الخام حقوق ملكية أي أرباح أو خسائر  التصنيف من

حديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون على أساس المتوسط المرجح لكنها تستثني تكاليف االقتراض. يتم ت
للتكاليف. ويتم تحديد تكلفة المخزون الذي يتم شراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخصومات. صافي القيمة القابلة 

أو التكاليف التقديرية  للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف التقديرية لإلكمال
 الالزمة إلكمال البيع. 
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 )تتمة( المخزون

 ثانويةدة والمنتجات المشتركة والمنتجات الالخرمخزون 
 ثانويةوقت أو قد تؤدي إلى إنتاج منتجات ذات التؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحياناً إلى انتاج منتج مشترك في 

المنتجات أو هذه لتدوير(. في حال عدم تحديد تكلفة تحويل عادة اأو قابلة إل قابلة لالستعمال)إما غير  خردةأو 
يعتمد التوزيع على و توزيعها على أساس نسبي وثابت فإنه يتمبشكل منفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية،  ةالخرد

القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما في مرحلة عملية االنتاج عندما يمكن تحديد المنتجات بشكل منفصل أو اكتمال 
 االنتاج.  

 
 جوهرية وال يمكن توزيع التكلفة عليها أو أنها غير كافية لعملغير  الخردةو ثانويةالفي حال كانت المنتجات و

قيمة من تكلفة المنتج يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم خصم هذه الفإنه ذلك، 
 عن التكلفة.  نتيجة لذلك، ال تكون القيمة الدفترية لمخزون المنتج الرئيسي مختلفة اختالفاً جوهرياً الرئيسي. و

 
للفترة في قائمة الدخل  الخردةو ثانويةتنخفض قيمة تكلفة المبيعات وفقاً لصافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات ال

الحقاً، يتم تسجيل المتحصالت كإيرادات مع تكلفة مقابلة للبيع  ثانويةالموجزة. وفي حال بيع المنتجات ال االولية
يتم تسجيل فإنه ، الخردةما فيما يتعلق بالقابلة للتحقق المسجلة مسبقاً، ألى صافي القيمة التي تم تسجيلها اعتماداً ع

  المتحصالت ناقصاً التكلفة كإيرادات أخرى.
 

 قطع الغيار االستهالكية 
. ولية التي يتم استهالكها في انتاج منتجات نصف منتهية الصنع أو منتهية الصنعالمواد االستهالكية هي المواد األ

 قد تشتمل المواد االستهالكية مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات. 
 

في اآلالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة  تبادليقطع الغيار هي القطع التي يمكن استخدامها بشكل 
حاالت الطارئة في اإلصالح. تحتفظ الروتينية واإلصالح وتجديد اآلالت والمعدات أو التي يتم استخدامها في ال

 الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية: 
 
ت محددة أو المعدات تحت الطلب المقتناة مع اآلالت/خط االنتاج أو التي يتم شراؤها الحقاً لكنها ترتبط بآال -

فرة حال الحاجة لها ك حاجة ضرورية لها لتشغيل اآلالت يجب أن تكون متويكون هناخط انتاج والتي قلما 
في جميع االوقات. تتم رسملة هذه المنتجات كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم استهالكها من 

. ال أقلأيهما  -تاريخ الشراء على مدى العمر االنتاجي للعنصر أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت 
 الممتلكات واآلالت والمعدات.    تي يتم استيفاؤها ضمن فئةالتشكل هذه جزءاً من معايير رسملة المخزون 

 
يتم استبدالها أو األجل والتي طويلة الط االنتاج المحددة طوخ القابلة لإلصالح الخاصة باآلالت / العناصر -

كجزء خالل دورة التشغيل(. تتم رسملة التكاليف المتعلقة بهذه العناصر تجديدها بشكل متكرر )على األغلب 
 العناصرن الممتلكات واآلالت والمعدات في حال تحقق معايير الرسملة. يبدأ االستهالك من يوم تركيب هذه م

في اآلالت وتكون فترة االستهالك بحسب العمر االنتاجي للعنصر أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت 
 جزءاً من المخزون.  العناصروال تشكل هذه فيها ـ أيهما أقل.   والمعدات التي تم تركيبها

 
ذات طبيعة عامة ولكنها قطع الغيار الرأسمالية العامة والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذي طبيعة جوهرية 

ال تقتصر على آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة آالت أو خطوط انتاج أو أي سلع يمكن أن تكون مطلوبة  –
في ومواد استهالكية وقطع غيار" ضمن المخزون. ك" الت. يتم تصنيف هذه القطعفي أي وقت لتسهيل تشغيل اآل

يتم تسجيلها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. فإنه حال زادت عن الحد ولديها عمر انتاجي أكثر من سنة، 
الموجزة  التي يتم تسجيلها ضمن المخزون لتقييم مخصص التلف وتحمل على قائمة الدخل األولية العناصرتخضع 

تكون طريقة استهالكها مماثلة فمعايير الرسملة،  العناصرفي حال حققت مثل هذه وعند تركيبها أو استخدامها.  
 أعاله.  جاءالقابلة لإلصالح كما  للعناصر
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 مقايضات المخزون
عندما تسفر المقايضة طبيعتها أو اإليرادات فقط عند مقايضة البضائع إذا كانت غير متشابهة في يتم اإلعتراف ب

 ير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول. تغ عن
 

 . الوقتو أنواع مختلفة من عمليات مقايضات المخزون مؤهلة بحسب الموقع أالشركة لدى 
 

 مقايضات الموقع
تمثل عمليات مقايضات المخزون مقايضات سلع متشابهة ضمن فترة زمنية قصيرة محدودة، وال يترتب على مثل 

غير متشابهة من حيث مقايضات البضائع فقط إذا كانت  إيراداتب االعترافيتم هذه المعامالت أساس تجاري. 
ير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول. وإذا لم تكن الحالة كذلك، تغ عن عندما تسفر المقايضةالطبيعة أو 

 و دائنة. ل األثر المقابل لها كذمم مدينة أتسجل هذه المعامالت كمخزون تحويالت بالتكلفة ويسج
 

  وقتيةمقايضات 
ية أطول بحيث تتغير األسعار بشكل جوهري خالل هذه الفترة، أو تتضمن ارسال إذا كانت المقايضات لفترة زمن

البضاعة تامة الصنع إلى أطراف ثالثة )ألي شركة( بحيث تدل على وجود أساس جوهري يتم تسجيلها كمبيعات 
 ه.ومشتريات بناًء على السعر المتفق علي

 
 خدمات المناولة 

ولة حيث يتم تزويد المخزون أو البضاعة النصف تامة الصنع )أعمال قد يكون لدى الشركة ترتيبات خدمات منا
تحت التنفيذ( المملوكة بواسطة جهة ذات عالقة للمعالجة اإلضافية. قد تقوم الشركة أيضاً ببيع البضائع التامة 

حتساب هذه منافع ومخاطر ملكية المخزون. ويتم اتحديد الطرف الذي تعود له الصنع. في مثل هذه الترتيبات، يتم 
الترتيبات كمعامالت مبيعات ومشتريات اعتماداً على الجهة التي تحتفظ بملكية ومخاطر الخسارة المرتبطة 

 بالمخزون والبضاعة التامة الصنع الناتجة. 
 

ناو   لة بمثل هذه المخاطر والمنافع، يتم التعامل معها كاتفاقية خدمة حيت يتم تسجيل المخزون عند احتفاظ الجهة المك
ناِولة بينما تقوم الشركة بتسجيل مصروفات الخدمة  والمبيعات ذات الصلة وتكلفة التصنيع ضمن دفاتر الجهة المك

 " في قائمة الدخل.   أخرىوفقاً للمعادلة المتفق عليها في اتفاقية المناولة تحت بند "إيرادات 
 

 النقد وما في حكمه
األرصدة البنكية والودائع قصيرة االجل والودائع تحت الطلب يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق و

د استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة يعاواستثمارات ذات سيولة عالية بمو
 وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في القيمة.  

 
 المخصصات 

 
 عام

أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال  قانونيكة التزام )تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشر
أن يكطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية 

صص ـ على ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو جميع المخ
، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم تأمينسبيل المثال ـ بموجب عقد 

الدخل األولية الموجزة بعد طرح أي سداد. إذا كان تأثير القيمة  عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة
تخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باس

األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت 
 كتكلفة تمويل.
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 )تتمة(المخصصات 
 

 عقود ملزمة
يتم تسجيل مخصص العقود الملزمة عندما تكون المنافع المتوقعة التي تحصل عليها الشركة من هذه العقود أقل من 

 .لاللتزام بموجب العقدالتكلفة التي ال يمكن تجنبها 
 

 الموظفين  مزايا
 

  األجلالتزامات قصيرة 
غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتكلفة السفر وبدل التعليم وبدل األثاث  مزاياتشمل التزامات الرواتب واالجور ال

 ويتم اإلعتراف بها بها الموظف الخدمة ذي الصلةشهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم  12التي يتوقع تسويتها خالل 
حتى نهاية الفترة، فيما يتعلق بالموظفين، التي اعدت عنها القوائم المالية، وتقاس بالمبالغ المتوقع أن يتم دفعها عند 

موظفين متداولة في قائمة المركز المالي االولية  مزاياتسوية االلتزامات. يتم اإلفصاح عن المطلوبات كالتزامات 
 الموجزة. 

 

 موظفين طويلة األجل مزاياالتزامات 
الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة  مزاياتشمل التزامات 

شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم بها الموظف الخدمة  12الطويلة واإلجازات السنوية التي ال يتوقع تسويتها خالل 
الية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ذي الصلة( وتقاس بالقيمة الح

بواسطة الموظفين حتى نهاية الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 
تقبلية المتوقعة وخبرة وتسجل كمطلوبات غير متداولة. يجب إيالء اهتمام إلى مستويات الرواتب واالجور المس

الموظفين المغادرين ومعدالت التناقص وفترات الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد 
السوق في نهاية الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية لسندات الشركات العالية السيولة مع العمالت والشروط التي 

دفقات النقدية المستقبلية. يدرج إعادة القياس كنتيجة لخبرة التعديالت والتغيرات في تتوافق قدر اإلمكان مع الت
 االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل األولية الموجزة.    

 
عرض االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة إذا لم يكن لدى الشركة حق غير تك 

شهراً بعد الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية بصرف النظر عن الموعد  12التسوية خالل مشروط في تأجيل 
 الذي ستتم فيه التسوية الفعلية. 

 

 التزام ما بعد الخدمة 
تدير الشركة برامج متعددة لما بعد الخدمة لموظفيها بما في ذلك برامج المساهمات المحددة وغير المحددة وبرامج 

 على الحياة للموظفين المؤهلين ومن يعيلونهم.   تأميني لما بعد الخدمة وبرنامج الالطب تأمينال
 

 برامج المساهمات المحددة 
ما بعد الخدمة الذي تقوم الشركة بموجبه بدفع مساهمات ثابتة لمنشأة  منافعبرنامج المساهمات المحددة هو برنامج 

موظفين حال استحقاقها.  منافع. تدرج المساهمات كمصروف منفصلة وال يوجد التزام نظامي أو ضمني لدفع مبالغ
تدرج المساهمات المدفوعة مقدماً كأصل في حدود النقد المرتجع أو التخفيض في الدفعات المستقبلية المتوفرة. قد 
يستثمر الموظفين المؤهلين والمشاركين في برنامج المساهمات المحددة جزءاً من عوائدهم في صناديق برنامج 

 نوعة.  مت
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 )تتمة(برامج المساهمات المحددة 
ة برنامج ادخار لتشجيع الموظفين السعوديين لعمل ادخارات بشكل يضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تدير الشرك

مستقبلهم وفقاً للبرنامج الموجود. تودع مساهمات االدخار في حساب بنكي منفصل غير الحساب التشغيلي  تأمين
د ولغرض العرض في القوائم المالية العادي للشركة )لكن ليس في منشأة منفصلة(. هذا النقد عبارة عن رصيد مقي

ويتم االفصاح عن صافي االلتزام  االدخاراألولية الموجزة، يتم تسويتها مع االلتزام ذي الصلة بموجب برنامج 
 الموظفين.  مزاياللموظفين ضمن التزام 

 
 المحددة منافعال برنامج

لمساهمات المحددة. يوجد لدى الشركة بصورة المحددة هو برنامج ما بعد الخدمة بخالف برنامج ا منافعبرنامج ال
 محددة.  منافعمؤهلة كبرامج لما بعد الخدمة وتأمين على الحياة طبي الخدمة وتأمين مزايا نهاية سية برامج أسا
 

 الخدمة مزايا نهاية 
ما بعد  منافع و االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي األولية الموجزة فيما يتعلق ببرامجصافي أصل التقاعد أ

المحددة  منافعالقيمة الحالية اللتزام ال اً ـ إن وجدت ـ ناقص الخدمة عبارة عن القيمة العادلة لموجودات البرنامج
المحدد سنوياً بواسطة خبراء مستقلين باستخدام  منافع. يحتسب التزام التاريخ قائمة المركز الماليالمتوقعة كما في 
المحدد بواسطة خصم التدفقات النقدية  منافع. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام الالمتوقعة تأمينطريقة وحدة ال

بها  منافعالمستقبلية التقديرية باستخدام معدالت سعر فائدة لسندات شركات عالية السيولة بالعملة التي سيتم دفع ال
للسندات الحكومية في الدول التي بشروط قريبة من شروط االلتزام ذي الصلة. يتم استخدام معدالت أسعار السوق 

ال يوجد بها سوق لمثل هذه السندات. يحتسب صافي تكلفة الفائدة بواسطة تطبيق معدل الخصم إلى رصيد التزام 
الموظفين في  منافعالمحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم تضمين هذه التكلفة في مصروفات  منافعال

 جزة. قائمة الدخل األولية المو
 

تدرج أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة 
 التي تظهر بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر.    

 
راً في قائمة المحددة الناشئ عن تعديالت البرنامج أو التخفيض فو منافعتدرج التغيرات في القيمة الحالية اللتزام ال

 الدخل األولية الموجزة كتكاليف خدمة سابقة. 
 

يتم عمل تقييمات لهذه البرامج بواسطة خبراء مستقلين بناًء على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  تتكون التكاليف 
ل سنة خدمة متساٍو لك المقدمة على أساس منافعالتي ترتبط بمثل هذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية لل

 والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 
 

ما بعد الخدمة فوراً في قائمة الدخل األولية الموجزة بينما تسجل معدالت  منافعتدرج التكاليف الحالية والسابقة ل
لتزام بسبب التقييمات االكتوارية الخصم الخاصة بتصفية االلتزام كتكلفة مالية. إن أي تغيرات في صافي اال
 والتغيرات في االفتراضات تعتبر كإعادة قياس وتدرج في قائمة الدخل الشامل. 

 
 نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة.  أحكامعملية التقييم االكتوارية تأخذ بالحسبان 

 
 الطبي على الحياة  تأمينال

على الحياة لألشخاص المؤمنين طبياً ومعاليهم. تستحق  تأمينية الصحية التقاعدية والالعنا منافعتقدم الشركة 
على مدى فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج  منافعالتكاليف المتوقعة لهذه ال

ت السابقة والتغيرات في االفتراضات المحددة. تدرج / تقيد أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديال منافعال
االكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تظهر بها. يتم تقييم هذه االلتزامات 

 سنوياً بواسطة مختصين مستقلين ومؤهلين. 
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 برامج تحفيزية قصيرة وطويلة األجل
التقديري تقوم الشركة بإدراج التزام ومصروف لبرامج المكافآت والحوافز وفقاً لمعادلة تأخذ بالحسبان المبلغ 

المتوقع دفعه بناًء على أداء الشركة. تقوم الشركة بإدراج مخصص في حال كانت ملزمة تعاقدياً أو إذا هناك 
ممارسة سابقة أدت إلى إيجاد التزام ضمني وفي حال استحق المبلغ خالل فترة ما اعتماداً على التوقع المستهدف 

 وعمل تقدير موثوق لتقدير مبلغ االلتزام. 
 

 انهاء الخدمة )برنامج التقاعد المبكر(  منافع
انهاء الخدمة عندما يتم انهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي أو عند موافقة  مزايايستحق دفع 
الخدمة في هذه التواريخ  منافع. تقوم الشركة بإدراج مزاياالتقاعد المبكر مقابل هذه ال بشكل طوعي علىالموظف 

الشركة بإدراج )ب( عند قيام  منافععدم قدرة الشركة على سحب العرض الخاص بهذه العند )أ(  بشكل مسبق
انهاء الخدمة. ويتم تقديم عرض في هذه الحالة للتشجيع على  منافعتكاليف إعادة الهيكلة التي تتضمن دفعات 

انهاء الخدمة بناًء على عدد  نافعم. يتم قياس منافعالتقاعد المبكر مقابل هذه ال بشكل طوعي علىموافقة الموظف 
شهراً بعد انتهاء الفترة التي  12التي تستحق خالل أكثر من  منافعالموظفين المتوقع قبولهم للعرض. ويتم خصم ال

 اعدت عنها القوائم المالية إلى القيمة الحالية. 
 

 برنامج تمليك وحدات سكنية الموظفين 
للموظفين المؤهلين فرصة اقتناء وحدات سكنية  يوفرموظفين سكنية لل أسيس برنامج تمليك وحداتقامت الشركة بت

ة دفعات خالل عدد محدد من السنوات. تنتقل ملكية المنازل عند االنتهاء لسلس من خاللمن خالل الشركات التابعة 
 من جميع الدفعات. 

 
يمكن اعادتها مقابل المنزل  التي يدفعها الموظف المبالغإن فلموظفين، بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية ل
المنزل للشركة. ال تنطبق المتطلبات التي تتعلق باألدوات المالية  أعادو للموظف في حال ترك الموظف العمل

تستثني حقوق الموظفين  (39))ج( من معيار المحاسبة الدولي 2على مثل هذه األرصدة المتراكمة ألن الفقرة 
وظفين. إن سداد مثل هذا المبلغ في حال ترك الموظف العمل قبل استحقاقه الم منافعوااللتزامات بموجب برامج 

(. 19)صاحب العمل الذي ينطبق عليه معيار المحاسبة الدولي  على محتمالً  اً للمنزل الذي استثمر فيه يمثل التزام
 قياس مثل هذا االلتزام على أساس الناتج المتوقع.  (19)يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 
 امج القرض السكني للموظفينبرن

ل فترة الخدمة لغرض شراء أو بناء منزل تقدم الشركة قرض سكني دون فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة خال
 و شقة. يتم سداد القرض على أقساط شهرية من خالل االقتطاع من بدل السكن للموظف. أ
 

ر متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة برنامج القرض السكني للموظفين كأصل مالي غي يتم إدراج
. يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ التقديري الفعلي الذي أعطي للموظف الفّعالباستخدام طريقة معدل الفائدة 

المبلغ  لفترة الخدمة. يتم اطفاء نفس موظفين مدفوعة مقدماً غير متداولة" وتطفأ كمصروف مساوٍ  مزايا" بند تحت
 موظفين. مستحقة من الكدخل فائدة مقابل ذمم 
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 تتمة(الموظفين ) مزايا
 

 سيارات المدراء التنفيذيين
تمنح الشركة الموظفين المؤهلين سيارة مملوكة للشركة مقابل قيمة محددة. تقدم هذه المنفعة للموظفين مقابل 

الفرق. دفع خدماتهم لفترة ثابتة من السنوات. للموظف خيار اللجوء لسيارة ذي قيمة أعلى ويساهم الموظف في 
ة. تخضع ترتيبات نقل ملكية السيارة للموظف لسياسة الموارد البشرية التي تحدد تظل السيارة مملوكة للشرك

 لموظف.  يتم بموجبها نقل ملكية السيارة إلى ا الظروف التي
 

 ربحية السهم
 : تقسيميتم احتساب الربحية األساسية للسهم من خالل 

 ملكية عدا األسهم العادية الربح العائد لحملة األسهم للشركة ويستثنى أي تكاليف خدمات حقوق 

 المعدلة بحسب عناصر المكافأة في  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية
 األسهم العادية الصادرة خالل السنة ويستثنى منها أسهم الخزينة

 
 : في االعتبار ما يلي ليأخذ الربح المخفض للسهم األرقام المستخدمة في تحديد الربح األساسي للسهم يعدل

 و  خالل السنة الماليةلمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ا ، 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية القائمة عند تحويل جميع االسهم المخفضة المحتملة إلى أسهم
  ادية.ع

 
 االحتياطي النظامي 

مي من صافي دخلها السنوي لتكوين احتياطي نظا %10يجب على الشركة تحويل وفقاً للنظام األساسي للشركة، 
 ن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.يساوي نصف رأس المال. إ

 

 ألول مرة المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيق -6
 

المراجعة المالية الشركة قوائمها وأصدرت  أعدتم، 2016ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في لجميع الفترات و
يها في المملكة العربية )"المعايير المتعارف عل المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية للمعاييروفقا  فقط 

المعايير المتعارف ة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية )الهيئالسعودية"( الصادرة عن 
وهذه هي القوائم المالية . (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن  لسعودية والمعتمدةعليها في المملكة العربية ا

( بخصوص "التقارير المالية األولية" 34األولية الموجزة للشركة المعدة بموجب معيار المحاسبة الدولي )
الي ألول مرة" والمعتمدة في الدولية للتقرير المتطبيق المعايير ( بخصوص "1والمعيار الدولي للتقرير المالي )

  المملكة العربية السعودية.
 

في المملكة والمعتمدة  المعايير الدولية للتقرير الماليقوام مالية تتوافق مع  إعداد، قامت الشركة بوبناًء عليه
 مقارنةت بياناو قبل ذلك التاريخ مع م أ2017يناير  1لتي تبدأ في الفترات ا والتي تنطبق على العربية السعودية

قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كما تم إعداد المرفقة، القوائم المالية األولية الموجزة  إعداد عندعن الفترة. 
ألول  الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير على  بعد إدخال بعض التعديالت المطلوبة بناءً م 2016يناير  1في 
 . ة السعوديةوالمعتمدة في المملكة العربي مرة
 

 الدولية للتقرير المالي طبقاً للمعاييرم 2016يناير  1كما في قائمة المركز المالي االفتتاحية  إعداد وفي سياق
القوائم المالية م و2016ديسمبر  31لمنتهية في والقوائم المالية للسنة ا، في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة 
م، قامت الشركة بتحليل تأثير ومالحظة التعديالت التالية 2016مارس  31تهية في لفترة الثالثة أشهر المناألولية 

للمعايير المتعارف عليها في المملكة كما هو مطلوب للمبالغ المفصح عنها سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً 
 . العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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 الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( تطبيق المعايير  - 6

عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة لمعايير المتعارف توضح الجداول التالية مطابقة حقوق الملكية من ا
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  المعاييرمع  من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 :للشركة في سياق تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 م:2016ديسمبر  31وق الملكية كما في مطابقة حق

  

 إيضاح

 

 رأس المال

االحتياطي 

 النظامي

االحتياطي 

 االكتواري

 

 أرباح مبقاة

 

 المجموع

للمعايير المتعارف عليها في األرصدة وفقا  

المملكة العربية السعودية والمعتمدة من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  

 5ر625ر000
─────── 

 

 1ر606ر507
─────── 

 

 ــ   
────── 

 

 9ر014ر440 
─────── 

 

 16ر245ر947 
─────── 

 (167ر022) (186ر294) 19ر227  ــ    ــ    )أ( 6 تقييم اكتواري لمزايا الموظفين

 (17ر301) (17ر301) ــ    ــ    ــ    )ب( 6 المتراكمةمخصص حاالت الغياب 

 24ر570  24ر570  ــ    ــ    ــ    )ج( 6 واآلالت والمعداتعناصر الممتلكات 

 (21ر127) (21ر127) ــ    ــ    ــ    )د( 6 تعديل المخزون

 3ر103  3ر103  ــ    ــ    ــ    )هـ( 6 قروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة

 (21ر689) (21ر689) ــ    ــ    ــ    )و( 6 المشتركة تكلفة الخدماتتعديل 

 9ر062  9ر062  ــ    ــ    ــ    )ز( 6 أخرى، صافي

  ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
 (190ر404) (209ر631) 19ر227 ــ    ــ     إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

  ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
الرصيد وفقا  المعايير الدولية للتقرير المالي 

 العربية السعودية المعتمدة في المملكة

  

 5ر625ر000

 

 1ر606ر507

 

 19ر227

 

 8ر804ر809

 

 16ر055ر543

  ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 
 م:2016 مارس 31مطابقة حقوق الملكية كما في 

  

 إيضاح

 

 رأس المال

االحتياطي 

 النظامي

االحتياطي 

 االكتواري

 

 أرباح مبقاة

 

 المجموع

ايير المتعارف عليها في للمعاألرصدة وفقا  

المملكة العربية السعودية والمعتمدة من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  

 5ر625ر000
─────── 

 

 1ر416ر536
─────── 

 

 ــ   
────── 

 

 8ر148ر448 
─────── 

 

 15ر189ر984 
─────── 

 (201ر780) (190ر880) (10ر900) ــ    ــ    )أ( 6 تقييم اكتواري لمزايا الموظفين

 (16ر173) (16ر173) ــ    ــ    ــ    )ب( 6 المتراكمةمخصص حاالت الغياب 

 26ر697  26ر697  ــ    ــ    ــ    )ج( 6 واآلالت والمعداتعناصر الممتلكات 

 (18ر412) (18ر412) ــ    ــ    ــ    )د( 6 تعديل المخزون

 9ر305  9ر305  ــ    ــ    ــ    ـ()ه 6 قروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة

 (18ر800) (18ر800) ــ    ــ    ــ    )و( 6 المشتركة تكلفة الخدماتتعديل 

 (25ر675) (25ر675) ــ    ــ    ــ    )ز( 6 أخرى، صافي

  ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
 (244ر838) (233ر938) (10ر900) ــ    ــ     إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

  ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
الرصيد وفقا  المعايير الدولية للتقرير المالي 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية

  

 5ر625ر500

 

 1ر416ر536

 

 (10ر900)

 

 7ر914ر510 

 

 14ر945ر146 

  ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 30ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( احات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيض
 م2017مارس  31
كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 ألول مرة )تتمة( الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير  - 6
 

 م:2016 يناير 1مطابقة حقوق الملكية كما في 

  

 إيضاح

 

 رأس المال

االحتياطي 

 النظامي

االحتياطي 

 االكتواري

 

 أرباح مبقاة

 

 المجموع

للمعايير المتعارف عليها في األرصدة وفقا  

المملكة العربية السعودية والمعتمدة من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  

 5ر625ر000
─────── 

 

 1ر376ر347
─────── 

 

 ــ   
────── 

 

 8ر350ر647 
──────── 

 

 15ر351ر994 
─────── 

 (171ر789) (183ر643) 11ر854 ــ    ــ    )أ( 6 تقييم اكتواري لمزايا الموظفين

 (16ر381) (16ر381) ــ    ــ    ــ    )ب( 6 المتراكمةمخصص حاالت الغياب 

 24ر512  24ر512  ــ    ــ    ــ    )ج( 6 واآلالت والمعداتعناصر الممتلكات 

 (47ر781) (47ر781) ــ    ــ    ــ    )د( 6 تعديل المخزون

 (27ر024) (27ر024) ــ    ــ    ــ    )هـ( 6 قروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة

 (17ر365) (17ر365) ــ    ــ    ــ    )و( 6 المشتركة تكلفة الخدماتتعديل 

 13ر892  13ر892  ــ    ــ    ــ    )ز( 6 أخرى، صافي

  ─────── ─────── ────── ──────── ─────── 
 (241ر936) (253ر790) 11ر854 ــ    ــ     إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

  ─────── ─────── ────── ──────── ─────── 
الرصيد وفقا  المعايير الدولية للتقرير المالي 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية

  

 5ر625ر000

 

 1ر376ر347

 

 11ر854

 

 8ر096ر857 

 

 15ر110ر058

  ═══════ ═══════ ══════ ════════ ═══════ 

 

ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2016مارس  31مطابقة إجمالي الدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 م على النحو التالي:2016

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 

 م2016 ديسمبر 31

أشهر المنتهية لفترة الثالثة 

 م2016مارس  31في 

للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية صافي الدخل وفقا  

 السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 
 تقييم اكتواري لمزايا الموظفين

 المتراكمةمخصص حاالت الغياب 
 واآلالت والمعداتعناصر الممتلكات 

 تعديل المخزون
 قروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة

 تعديل تكلفة الخدمات المشتركة
 أخرى، صافي

 
 
 
 )أ( 6
 )ب( 6
 )ج( 6
 )د( 6
 )هـ( 6
 )و( 6
 )ز( 6

 
 2ر301ر603 
 
 (2ر606)
(920) 
 58 
 26ر654 
 30ر127 
 (4ر324)
 (4ر830)

 
 401ر890 
 
 (7ر237)
 208 
 2ر185 
 29ر369 
 36ر329 
 (1ر435)
 (39ر567)

  ─────── ─────── 

إجمالي التعديالت على حقوق الملكية بموجب المعايير الدولية 

 للتقرير المالي 

  

 44ر159 

 

 19ر852 

 (22ر754) 7ر373  1-6 الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

  ─────── ─────── 

الرصيد وفقا  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

 ديةالعربية السعو

  

 2ر353ر135 

 

 398ر988 

  ═══════ ═══════ 

 

 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 31ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2017مارس  31
كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 ألول مرة )تتمة( الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير  - 6
 

 خل الشامل اآلخر الد 6-1
الخدمة مزايا نهاية ، يتوجب احتساب المملكة العربية السعوديةالمعتمدة في  المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب 

/ )الخسارة( الشاملة الشامل اآلخر اكتوارية. يمثل صافي الدخل  تقييماتالطبية لما بعد الخدمة باستخدام  زاياوالم
/  ربحم 2016مارس  31م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 2016ديسمبر  31ية في االخرى خالل السنة المنته

خسارة إعادة القياس الناشئة عن خبرة التعديالت والتغيرات في االفتراضات االكتوارية التي ظهرت خالل السنة / 
 يوجد مثل هذا البند في قائمة فقط وال المعايير الدولية للتقرير الماليالفترة. إن هذا التعديل ناتج عن التحول إلى 

للمعايير وفقاً م المعروضة 2016مارس  31م والفترة المنتهية في 2016ديسمبر  31الدخل للسنة المنتهية في 
. لن يتم إعادة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينا في المملكة العربية السعودية المتعارف عليه

 في قائمة الدخل في الفترات الالحقة.  تصنيف مثل هذا التعديل 
 

مارس  31بما أنه ال توجد تغيرات جوهرية في االفتراض االكتواري خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
    م.2017مارس  31م، فإنه لم يتم تسجيل مكاسب / خسائر اكتوارية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 2017

 
 التقديرات 6-2

للمعايير المتعارف عليها في وفقاً م مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ 2016مارس  31تقديرات كما في تتفق ال
التعديالت إلظهار أي )بعد إجراء  المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

واري لمزايا نهاية الخدمة والمزايا الطبية لما بعد (. بمنأى عن التقييم االكتختالفات في السياسات المحاسبيةا
حيث أن تطبيق معايير الهيئة السعودية  (3-1-3الخدمة ومكافأة الخدمة المستمرة )يرجى الرجوع الى اإليضاح 

 للمحاسبيين القانونيين ال تتطلب التقديرات وفقا للتوجيهات المقدمة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. 
 

 : على النحو التاليلسهم الربحية لالتأثير على التدفقات النقدية و كان
 

 

المنتهية  أشهرفترة الثالثة 
وفقًا م 2016مارس  31في 

للمعايير المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية 

والمعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 أشهرفترة الثالثة 
 مارس 31المنتهية في 

م وفقًا للمعايير 2016
للتقرير المالي الدولية 

المعتمدة في المملكة 
 االختالف  العربية السعودية

    
 (727) 913ر550 914ر277 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 -     (1ر000ر025) (1ر000ر025) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 -     (93) (93) شطة التمويليةصافي النقد المستخدم في األن

صافي اللاير السعودي ـ لكل سهم عادي ب
 0ر04 0ر75 0ر71 الربح

 

ديسمبر  31و 2016مارس  31وم 2016يناير  1حول مطابقة قائمة المركز المالي كما في  اإليضاحفيما يلي 
مارس  31ثة أشهر المنتهية في م وفترة الثال2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنةم واجمالي الدخل الشامل 2016
  م:2016

 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 32ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2017مارس  31
كر خالف ذلك)  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذك
 
 ألول مرة )تتمة( الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير  -6
 

  تواري لمزايا الموظفينالتقييم االك )أ( 6
يجب احتساب كل من مزايا نهاية ، المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللتقرير المالي الدولية وفقاً للمعايير 

اكتوارية. تاريخيا، كانت الشركة تقوم باحتساب هذه  تقييماتالخدمة ومزايا التأمين الطبي لما بعد الخدمة باستخدام 
األنظمة المحلية في تاريخ قائمة المركز المالي دون األخذ في االعتبار فترات خدمة  االلتزامات بناًء على

 غيير إلى زيادة في أرصدة التزام. أدى هذا التالموظفين المستقبلية المتوقعة وزيادات الرواتب ومعدالت الخصم
وفترة الثالثة أشهر  م2016 رديسمب 31للسنة المنتهية في دخل الوانخفاض في األرباح المبقاة و الموظفينمزايا 

 م.2016مارس  31 المنتهية في

 

 وغيرها مخصص حاالت الغياب المتراكمة )ب( 6
تعتبر حاالت الغياب المتراكمة ، المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللتقرير المالي الدولية وفقاً للمعايير 

 الفترةترات المستقبلية إذا لم يتم استخدام استحقاق تلك التي يتم ترحيلها ويمكن استخدامها في الفهي المدفوعة 
حاالت الغياب المتراكمة هذه وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الناشئ بخصوص .  يجب إدراج االلتزام بالكاملالحالية 
أدى  و ليست منحة.غياب منحة أبصرف النظر ما إذا كانت حاالت ال المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمالي 

للسنة دخل الفي األرباح المبقاة و ونقص المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرىهذا التغيير إلى زيادة في 
 م.2016مارس  31 وفترة الثالثة أشهر المنتهية فيم 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات مكونات )ج( 6
يجب وضع الممتلكات واآلالت المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ي للتقرير المالالدولية وفقاً للمعايير 

في عموماً متبعة لم تكن ممارسة ال هذهإن منفصلة وتحديد عمرها االنتاجي بشكل مستقل.  مكوناتوالمعدات ضمن 
المالي المعتمدة في  وكجزء من التحّول إلى المعايير الدولية للتقريرالمملكة العربية السعودية. الشركات العاملة في 

الموجودات واحتساب تأثير ذلك على األعمار  عناصرالمملكة العربية السعودية فإن الشركة قامت بتطبيق مفهوم 
واألرباح المبقاة في تاريخ التحّول إلى  الممتلكات واآلالت والمعداتقيمة االنتاجية لها، وهذا أدى إلى زيادة 

 مليون لاير سعودي.  24.5بمبلغ المعايير الدولية للتقرير المالي 

 

 المخزون )د( 6
، تم للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقاً 

 تحمل بعض التكاليف كجزء من تكلفة المخزون، التي تم تحميلها على قائمة الدخل كتكلفة مبيعات ومصروفات بيع
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

بناًء على تقييم الشركة والذي أدى بدوره إلى تعديل المخزون واألرباح المبقاة. إضافة لذلك، أدى هذا التعديل إلى 
للسنة وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية في قائمة الدخل إعادة تصنيف بين تكلفة مبيعات ومصروفات بيع 

 م.2016مارس  31 وفترة الثالثة أشهر المنتهية فيم 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 

  قروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأةال )هـ( 6
ض التكاليف المدفوعة مقدماً الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم طرح بعوفقاً للمعايير 

مقابل القروض طويلة األجل من إجمالي مبالغ القروض من أجل تسجيل هذه القروض باستخدام طريقة معدل 
لمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الفائدة الفّعال، بينما كانت تسجل بموجب ا

ونتج عن هذا كموجودات غير ملموسة تطفى طيلة مدة سريان القرض.  يينالهيئة السعودية للمحاسبين القانون
 نقص/زيادة في الموجودات غير الملموسة والقروض الطويلة األجل واألرباح المبقاة.

 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 33ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2017مارس  31

كر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعود  ية إال إذا ذك
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( -6
 

 تعديل تكلفة الخدمات المشتركة )و( 6
، لمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينبموجب ا

موظفين في الخدمات المشتركة على جهات منتسبة بواسطة الشريك الرئيسي وجهة تم إعادة تحميل بعض مزايا ال
ذات عالقة. وحال تطبيق المعايير الدولي للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإن مكافأة نهاية 

اريخياً كانت مثل هذه التكاليف اكتوارية. ت تقييماتالخدمة والمزايا الطبية لما بعد الخدمة يجب احتسابها باستخدام 
ونتيجة لذلك فإن حصة الشركة في تكاليف مكافأة يعاد تحميلها على جهات منتسبة استناداً إلى المخصص الحالي. 

المستحقات نهاية الخدمة للموظفين في الخدمات المشتركة تم تعديلها. وقد نتج عن هذا التعديل زيادة في 
م وفترة 2016ديسمبر  31نقص في األرباح المبقاة والدخل للسنة المنتهية في ووالمطلوبات المتداولة األخرى 

 م.2016مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 أخرى )ز( 6
ذات العالقة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي متطلبات المعايير المحاسبية ل وفقاً تتضمن بعض التعديالت 

 سعودية ما يلي:المعتمدة في المملكة العربية ال

كمساهمات موظفين مستحقة الدفع. يتم االحتفاظ بالنقد حيث تم تسجيل المساهمات خطة االدخار تعديل يتعلق ب (1)
 المكساهم به في هذا االلتزام في حساب بنكي مستقل ال يستخدم في عمليات الشركة.

عربية السعودية واستناداً إلى التقييم المنفذ من الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الوفقاً للمعايير  (2)
إعادة تصنيف ما بين البضاعة والذمم المستحقة الشركة، نتج عن بعض معامالت المقايضة الزمنية للبضائع 

 القبض لجهات ذات عالقة.

الذي ينطوي على  الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن الترتيبوفقاً للمعايير  (3)
معاملة أو سلسلة من المعامالت ذات العالقة ـ دون أن يأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار إال أنه يعطي الحق 
في استعمال األصل مقابل دفعة أو سلسلة دفعات ـ يؤهل الترتيب لالعتراف به كعقد إيجار تمويلي. إن بعض 

الدولية للتقرير لمعايير اف كعقود إيجار تمويلي بموجب اترتيبات اإليجار في نطاق الشركة مؤهلة لالعتر
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وقد نتج عن ذلك زيادة في الذمم المستحقة االستالم عن عقود 

 وزيادة في األرباح المبقاة.ذات العالقة اإليجار التمويلي ونقص في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

إلى ما جاء أعاله من تعديالت جراء تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم إعادة تصنيف بعض األرقام  إضافةً 
ـ بشكل رئيسي في حسابات الموجودات غير الملموسة، والقروض طويلة األجل، والموجودات غير المتداولة 

دة بات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتماألخرى، والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى وذلك وفقاً لمتطل
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم وفقاً للمعايير في المملكة العربية السعودية. كما أنه 

 احتساب ترتيبات المناولة التفاقيات الخدمة حيث أن مخاطر ومنافع البضاعة لم يجري نقلها إلى الشركة
)"المناول"(. تاريخياً واستناداً إلى الجوهر وليس الشكل والعقود المتوفرة فإن هذه الترتيبات تم إدراجها كمبيعات 
عادية ومشتريات من جانب الشركة. لقد نتج عن إعادة التصنيف ما بين مبيعات وتكلفة مبيعات ومصروفات 

رادات األخرى. ليس إلعادة التصنيف هذا أي تأثير أخرى ذات عالقة في االعتراف بصافي رسوم المناولة في اإلي
 على األرباح المبقاة.
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 نقد وما في حكمه  - 7
 
 م2016يناير  1 م2016 ديسمبر 31 م2017مارس  31 

 608ر250 1ر646ر745 924ر380 ودائع ألجل 

 31ر333 أرصدة بنكية 
─────── 

 955ر713
═══════ 

 29ر488
─────── 

 1ر676ر233
═══════ 

 55ر501
─────── 

 663ر751
═══════ 

 

 رأس المال  - 8
 562.5سعودي ويتكون من  مليون لاير 5.625رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 

الشركة السعودية  من قبل %51لاير سعودي للسهم الواحد. الشركة مملوكة بنسبة  10مليون سهماً بقيمة 
 و يتم تداولها. بواسطة آخرين أ %49مساهم رئيسي( وللصناعات األساسية )سابك( )ال

 

 طويلة االجل قروض -9
  .مويل باإلجارةتو طويلة االجل من قروض تقليديةتتكون القروض 

 
 ألجلتقليدية  قروض

تمثل القروض ألجل القروض التي يتم الحصول عليها من صندوق االستثمارات العامة ووكاالت ائتمان 
 : ت على التوالي. فيما يلي تفاصيل هذه القروضالصادرا

 
لجزئي من م لتمويل اإلنشاء ا2007تم الحصول على قرض ألجل من صندوق االستثمارات العامة في  (أ

مليون لاير سعودي. تدفع على القرض ألجل تكاليف اقتراض طبقاً  4.001المصانع في حدود مبلغ أقصاه 
مليون لاير سعودي. تم سداد  200للمعدالت التجارية ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 

 م.2019يونيو  30م ويستحق سداد القسط األخير في 2009ديسمبر  31القسط األول في 
 
قروض، اثنين منها في  3م، تم الحصول على قروض من مجموعة من البنوك على شكل 2007خالل السنة  (ب

مليون لاير سعودي ومضمونين من وكاالت ائتمان الصادرات، وسيرفيزي  5.948حدود مبلغ أقصاه 
نشاء الجزئي من المصانع ورأس اسيكيورتيفي ديل كوميرسيو استيرو، وإدارة ضمان االعتمادات لتمويل اإل

المال العامل. تدفع على القروض عمولة طبقاً للمعدالت التجارية ويستحق سدادها على أقساط نصف سنوية 
يونيو  30م ويستحق سداد القسط األخير في 2009يونيو  30متفاوتة القيمة، تم سداد القسط األول في 

 م.2018
 

عم وإدارة متحصالت المشروع. إضافًة لذلك، وقعت الشركة اتفاقية دالقروض الطويلة األجل مضمونة مقابل 
على  %51تحتفظ سابك بملكيتها في شركة ينساب بنسبة المساهم رئيسي )سابك( وبموجبها  ألسهم معوحفظ ل

 مدى فترة القروض.
 

 تمويل باإلجارة
جارية بالمشاركة في شراء جزء من م اتفاقيات تمويل باإلجارة تقوم بموجبها البنوك الت2009أبرمت الشركة في 

 موجودات المشروع على أساس هيكل الملكية المشتركة.
 

عند اكتمال المشروع سيتم تأجير هذه الموجودات ذات الملكية المشتركة للشركة بإيجار سنوي متفق عليه مضافاً 
 إليه هامش.

 
"( تقوم بالعمل كوكيل يمثل حصة تم تأسيس منشأة ألغراض خاصة في المملكة العربية السعودية )"الوصي

 الممولين في الموجودات ذات الملكية المشتركة.
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  )تتمة( طويلة األجل قروض - 9
 

 )تتمة( ارةتمويل باإلج
بموجب اتفاقية اإليجار اآلجل واتفاقيات التمويل األخرى مع صندوق االستثمارات العامة، ستقوم الشركة بشراء 

م. يتم احتساب 2006يونيو  18سنة تبدأ من  12حصة الممولين في الموجودات أعاله من الوصي على مدى 
 الت التجارية.العموالت على االلتزام بهذه االتفاقيات بناًء على المعد

 
من المشروع بما يعادل حصة المشاركين األصليين في تمويل اإلجارة كما في  يد تم تحويل جزءطبقا التفاقية التور

مليون لاير سعودي باسم الوصي )الشركة مملوكة  2.775م بمبلغ 2010نوفمبر  22تاريخ االكمال المالي بتاريخ 
 م.2018يونيو  30ة اإلجارة يستحق سداد القسط األخير في بواسطة المساهمين األصليين(. وحسب اتفاقي

  

 الموظفين  مزايا -10
 

مارس  31 
 م2017

ديسمبر  31
 م2016

يناير  1
 م 2016

  (1-10 اإليضاحالتزام منافع محددة )
 اخرى

 
 

 436ر899

 14ر332
──────   

 451ر231

══════ 

 426ر199 
 23ر856 

─────── 
 450ر055 

═══════ 

 394ر710 
 9ر507 
──────  
 404ر217 

══════ 

 

 التزام منافع محددة  10-1
 

 م:2016ديسمبر  31وم 2017مارس  31يوضح الجدول ادناه الحركة في التزام المنافع المحددة كما في 
 

مارس  31 
 م2017

ديسمبر  31
 م2016

 السنة  / التزام منافع محددة في بداية الفترة
 تكلفة الخدمة الحالية 

 على التزام المنافعدة تكلفة فائ
 اكتوارية على االلتزام مكاسب 
 / السنة خالل الفترة مدفوعات

 صافي الحركة في إيرادات البرنامج
 

 / السنةالتزام المنافع المحددة في نهاية الفترة 

 426ر199 
 11ر227 
 4ر165 

 ــ     
 (4ر867)
 175 

───────   
 436ر899 

═══════ 

 394ر710 
 45ر478 
 15ر843 
 (7ر373)
 (32ر719)
 10ر260 

──────   
 426ر199 

══════ 
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 الموظفين )تتمة(  مزايا -10
 

 محددة )تتمة(  منافعالتزام  10-1
 
 منافعافي مصروف الص
 

مارس  31 
 م2017

مارس  31
 م2016

 تكلفة الخدمة الحالية 
 المنافعتكلفة الفائدة على التزام 

  
 منافعصافي مصروف ال

 

 11ر227

 4ر165
──────   

 15ر392

══════ 

 11ر385
 3ر986

──────   
 15ر371

══════ 

 
 شركة كما هو مبين ادناه: لل منافعاالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات ال

 
مارس  31  

 م2017
ديسمبر  31

 م2016
 م 2016يناير  1

 معدل الخصم 
 لتنفيذيينل –معدل زيادة الرواتب 
 غير التنفيذيينل –معدل زيادة الرواتب 
 معدل التضخم الطبي 
 متوسط عمر التقاعد

 

4.00% 

5% 

7% 

 )أ( ادناه اإليضاح

58  

4.00% 
5% 
7% 

 )أ( ادناه اإليضاح
58  

4.10% 
5% 
7% 

 )أ( ادناه اإليضاح
58  

 
 %5إلى  %10م من 2017م، انخفضت النسبة في سنة 2016ديسمبر  31م و2017مارس  31كما في  (أ

حتى  %5إلى  م2016في سنة  %10النسبة من م، انخفضت 2016يناير  1بينما كما في  +2022حتى 
2021+ . 

 
ديسمبر  31كما في  المحددة منافعات الجوهرية الخاصة بالتزام الفيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراض

  :م2016يناير  1م و 2016
 

ديسمبر  31 
 م2016

 م 2016يناير  1

 معدل الخصم: 
 زيادة في نقاط األساس 25+
 في نقاط األساس انخفاض 25-

 معدل ارتفاع الرواتب: 
 زيادة في نقاط األساس 25+
 انخفاض في نقاط األساس  25-
 دل التضخم الطبي: عم
 زيادة في نقاط األساس 25+
  انخفاض في نقاط األساس 25-

 
 407ر856
 437ر049

 
 436ر163
 408ر619

 
 426ر597
 425ر822

 
 381ر606
 408ر453

 
 407ر675
 382ر270

 
 395ر051
 394ر389

 
مارس  31لمنتهية في نظراً لعدم وجود تغيرات جوهرية في االفتراض االكتواري خالل فترة الثالثة أشهر ا (أ

 م.2017مارس  31م فقد تم عرض تحليل الحساسية كما في 2017
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 الزكاة -11
 

 :  على النحو التاليالسنة  /الفترة  الحركة في مخصص الزكاة خاللكانت 
 
مارس  31 

 م 2017

ديسمبر  31
 م 2016

 السنة /في بداية الفترة 
 السنة /المخصص خالل الفترة 

 السنة /خالل الفترة  المدفوع
 

 السنة /في نهاية الفترة 
 

 169ر879 

 33ر410

 ــ      
─────── 

 203ر289

═══════ 

 155ر754 
 145ر596 
 (131ر471)

─────── 
 169ر879 

═══════ 

 
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت على شهادات زكاة، وقامت 

 م. 2012ديسمبر  31مستحقات والربوط الزكوية للهيئة للسنة المنتهية في البتسوية 
  

 ربحية السهم  -12
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 
مارس  31 

 م 2017
مارس  31

 م 2016

 صافي الدخل للفترة )لاير سعودي باآلالف(  
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )لاير سعودي باآلالف(  
 

 األساسي والمخفض  –ربحية السهم )لاير سعودي( 

 608ر159
────── 

 562ر500
────── 

1.08 
══════ 

 421ر742 
────── 

 562ر500 
────── 

 0.75 
══════ 

 
 .ال يوجد بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 

 التزام االدوات المشتقة   -13
 

مارس  31 
 م2017

ديسمبر  31
 م2016

 م 2016يناير  1

  أدوات محتفظ بها للمتاجرة:
  ةمتداول –اتفاقيات مقايضة الفائدة 
  ةغير متداول –اتفاقيات مقايضة الفائدة 

 
 
 
 لقيمة االسمية ا

 
 41ر821
 15ر005

──────  
 56ر826

══════ 
 1ر512ر436

══════ 

 
 52ر559
 17ر741

──────   
 70ر300

══════ 
 1ر512ر436

══════ 

 
 74ر938 
 52ر343 

──────   
 127ر281 

══════ 
 2ر308ر226 

══════ 
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 قياس القيمة العادلة  -14
 

األدوات التي خالف تلك ـ العادلة لألدوات المالية للشركة  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، بين القيم الدفترية والقيم
  تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة: 

 
 

فترية في القيمة الد

 القيمة العادلة  م 2017مارس  31

االٍسعار المتداولة في 

 األسواق النشطة 

 ( 1)المستوى 

المعطيات الهامة التي 

 يمكن رصدها 

 ( 2)المستوى 

المعطيات الهامة التي 

 ال يمكن رصدها 

 ( 3)المستوى 

مطلوبات مقاسة 

 بالقيمة العادلة

     

 ــ     56ر826 ــ     56ر826 56ر826 ادوات مالية مشتقة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 مستوى االول والثاني خالل الفترة.بين ال تناقالتلم يكن هناك أي 

 
القيمة الدفترية في  

  3المستوى    2المستوى    1المستوى   القيمة العادلة  م 2016ديسمبر  31

مطلوبات مقاسة 

 بالقيمة العادلة

     

 ــ      70ر300 ــ     70ر300 70ر300 وات مالية مشتقة اد

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  .بين المستوى االول والثاني خالل الفترة تناقالتلم يكن هناك أي 

 
 1القيمة الدفترية في  

  3المستوى    2المستوى    1المستوى   القيمة العادلة  م 2016يناير 

مقاسة  مطلوبات

 بالقيمة العادلة

     

 ــ     127ر281 ــ      127ر281 127ر281 ادوات مالية مشتقة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
مه واالستثمارات قصيرة االجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى كقامت اإلدارة بتقييم النقد وما في ح

الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد  قيمهالتجارية والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب والذمم الدائنة ا
 االستحقاق القصيرة لهذه االدوات. 

 
   :واالفتراضات المستخدمة في تقدير القيم العادلة فيما يلي الطرق

 
سطة الشركة بناًء على معايير مثل طويلة االجل ذات السعر الثابت والمتغير بواالذمم المدينة  /يتم تقييم القروض 

معدالت الفائدة، ومخاطر الدولة المحددة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصائص مخاطر المشاريع الممولة. بناًء 
 31على هذا التقييم، يتم أخذ المخصصات في الحسبان فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في 

تلف القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة ناقص المخصصات اختالفاً جوهرياً عن قيمها العادلة م، ال تخ2017مارس 
 المحتسبة. 
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  يمة العادلة )تتمة( قياس الق -14
تدخل الشركة في ادوات مالية مشتقة بشكل أساسي مع المؤسسات المالية التي تمتلك تصنيفات استثمارية ائتمانية. 
تخضع االدوات المالية المشتقة التي يتم تقييمها باستخدام اساليب تقييم مع معطيات السوق القابلة للرصد لمقايضات 

ساليب التقييم األكثر استخداماً بشكل متكرر األسعار المرحلة ونماذج المقايضات معدل سعر الفائدة. تتضمن أ
بما في ذلك الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة  عدة معطياتتشمل النماذج القيمة الحالية.  حساباتتخدام باس

منحنيات معدل سعر الفائدة و رف العمالت اآلجلة ومنحنيات معدلوسعر الصرف وقت المعاملة ومعدالت ص
سعر الفائدة اآلجلة للسلع. جميع عقود المشتقات مضمونة بالنقد. بالتالي، تستبعد مخاطر عدم التنفيذ لكل من 

م، كانت القيمة السوقية لمراكز موجودات االدوات المالية 2017مارس  31 في الطرف المقابل والشركة.  كما
  ئتماني العائد إلى مخاطر تعثر أطراف االداة المالية المشتقة.تعديل التقييم اال بالصافي بعد استبعادالمشتقة 

 
الشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام  قروض طويلة األجل فيالعادلة ل يتم تحديد القيم

 .  فترة التقرير الماليمعدل الخصم الذي يعكس معدل االقتراض في نهاية 
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 الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجهة ذات العالقــة

 

 طبيعة المعاملـة

ترة الثالثة أشهر المنتهية المعامالت لف

 الرصيــد كما في في

  

مارس  31

 م2017

مارس  31

 م2016

مارس  31

 م2017

ديسمبر  31

 م2016يناير  1 م 2016

 مبالغ مستحقة من جهات ذات (أ

 عالقة

      

عات الشركة السعودية للصنا

 (األساسية )سابك( )مساهم رئيس

 

 بيع منتجات 

 

 1ر758ر506

 

 1ر346ر430

 

 2ر047ر685

 

 1ر881ر758

 

 1ر843ر686

دفعات مقدمة لشراء  

مواد ومنتجات مبيعات 

 ومعامالت أخرى

 

 

 42ر447

 

 

 30ر319

 

 

 207ر398

 

 

 164ر951

 

 

 158ر909

دفعات مقدمة طويلة  

 األجل للمساندة

 

    - 

 

    - 

 

 7ر500

 

 7ر500

 

 7ر500

       

 420 13ر743 2ر997 948 2ر632 مبادلة منتجات جهات منتسبة أخرى

 5ر086 6ر250 140 980 1ر507 أخرى  

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2ر015ر601 2ر074ر202 2ر265ر720 1ر378ر677 1ر805ر092  

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       

مبالغ مستحقة لجهات ذات  (ب

 عالقة

      

عات لصناالشركة السعودية ل

 (األساسية )سابك( )مساهم رئيس

 

مبالغ مدفوعة بالنيابة 

عن الشركة وخدمات 

أخرى مقدمة من 

 المساهم الرئيسي

 

 

 

 332ر582

 

 

 

 187ر396

 

 

 

 187ر798

 

 

 

 193ر276

 

 

 

 208ر174

 36ر606 36ر988 40ر661 27ر185 35ر173 أتعاب بحث وتطوير 

       

 الصناعية لألليافالشركة العربية 

 )ابن رشد( )جهة منسبة(

ايراد آخر على 

حسابات ترتيبات 

 48ر256 43ر296 82ر067 13ر254 20ر759 البروبانمناولة 

       

خدمات التخزين  جهات منتسبة أخرى

 42ر469 32ر603 59ر554 72ر829 62ر916 وشراء غاز وأخرى

       

 ـــ     ـــ     1ر400 1ر400 1ر400 مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 335ر505 306ر163 371ر480 302ر064 452ر830  

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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كر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت ا)  (لسعودية إال إذا ذك
 

 الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -15
 

 مكافآت اإلدارة الرئيسية

 مكافآت اإلدارة الرئيسية:فيما يلي 

مارس  31 

 م 2017

 مارس 31
 م 2016

 أخرى مزايارواتب و
 ما بعد الخدمة مزايا

 3ر889

344 
────── 

 4ر233

══════ 

 3ر951
265 

────── 
 4ر216

══════ 

 

 بنود وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
ذات العالقة وفقاً لشروط مماثلة للمعامالت على أساس تجاري. األرصدة  الجهات / إلى من المبيعات والمشترياتتتم 

تقديم أو  م غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم2017مارس  31القائمة للفترة المنتهية في 
م، لم 2017مارس  31استالم ضمانات مقابل ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة. فيما يتعلق بالفترة المنتهية في 

يتم اجراء التقييم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة للجهات ذات العالقة. 
       ركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها.كل سنة مالية من خالل فحص الم

 

 القطاعية  المعلومات -16
يقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد 

فيذيين المسؤولين عن صناعة القرارات للشركة )صّناع القرار(. يقوم وتقييم األداء. وتتمثل هذه األطراف مجتمعة بالتن
بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة صّناع القرار بمراجعة نتائج الشركة ككل حيث أنهم يعتقدون 

نتجات في ذات للشركة نظراً للطبيعة المعقدة لألعمال والمرافق المتداخلة التي تمر من خاللها مراحل تصنيع الم
الوقت ونظراً لطبيعة سوق المنتجات. وبالتالي يتم التعامل مع الشركة كقطاع تشغيلي واحد وتم إظهار نتائج الشركة 

 ومركزها المالي آنفاً.
 

 وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار من فترة إلى فترة.إن المعايير الرئيسية لتقييم أداء القطاع هي صافي الربح 
 

ودات غير المتداولة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات المنتجات من قبل الشركة إلى تقع الموج
 مقراً له أيضاً. المملكة العربية السعوديةالمساهم الرئيسي فيها والذي يتخذ من 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة  -17
ديسمبر  31مليون لاير سعودي )كما في  579.5لغ م، كان لدى الشركة ارتباطات بمب2017مارس  31كما في 
مليون لاير سعودي( تتعلق بمصروفات  247م مبلغ 2016يناير  1مليون لاير سعودي، وكما في  247م: 2016

 رأسمالية. 
 

مليون لاير سعودي ضمن  10.3أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ 
وكما في مليون لاير سعودي  10.3م: 2016 ديسمبر 31م )كما في 2017مارس  31مالها العادية كما في دورة اع

 مليون لاير سعودي(. 14.8: م2016يناير  1
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 توزيع صافي الدخل - 18
مليون لاير سعودي  562.5م، اوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع مبلغ 2015 ديسمبر 24بتاريخ 

من القيمة االسمية  %10 بما يمثلم 2015لاير سعودي للسهم( للنصف الثاني من سنة واحد كتوزيعات أرباح نقدية )
كما  سوق األسهم السعودية )تداول( المسجلين لدىللمساهمين  هيتوزيعات األرباح على  إن أحقية الحصول. للسهم

. وافقت الجمعية العمومية على م2016مارس  31في نهاية يوم التداول الجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 
ديسمبر  31سنة المنتهية في م. كان اجمالي توزيعات األرباح لل2016مارس  31في اجتماعها المنعقد في  التوزيعات

 .لاير سعودي للسهم( 2)مليون لاير سعودي  1.125مبلغ م 2015
 

مليون لاير سعودي  843.75م، اوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع مبلغ 2016ديسمبر  22بتاريخ 
من القيمة االسمية  %15 بما يمثلم 2016لاير سعودي للسهم( للنصف الثاني من سنة  1.5كتوزيعات أرباح نقدية )

لدى سوق األسهم السعودية )تداول( كما المسجلين للمساهمين إن أحقية الحصول على توزيعات األرباح هي . للسهم
م. وافقت الجمعية العمومية على 2017مارس  14 في نهاية يوم التداول الجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في

ديسمبر  31م. كان اجمالي توزيعات األرباح للسنة المنتهية في 2017مارس  14 في اجتماعها المنعقد في التوزيعات
  لاير سعودي للسهم(. 3مليون لاير سعودي ) 1.687.5م مبلغ 2016


