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 معلومات الشركة -1
 

شـركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينسـاب( )"الشـركة"(، هي شـركة مسـاهمة سـعودية مسـجلة في مدينة ينبع في المملكة العربية 
ــ )الموافق 1427محرم   14بتاريخ   4700009432السـجل التجاري رقم  السـعودية بموجب  م( وفقاً للقرار 2006فبراير   13هــــ

ــ )الموافق 1427محرم    12الـصادر بإعالن تأـسيس الـشركة في   49الوزاري رقم   حـصلت الـشركة على  م(.2006فبراير   11هــــ
ــ )الموافق 1426رجب   18بتاريخ   1367الترخيص الصــناعي رقم ص/ م(. تعمل الشــركة في تصــنيع 2005طس  أغـسـ   23هـــــ

بدأت الشـركة  المنتجات البتروكيماوية وفقاً للنظام األسـاسـي للشـركة واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السـعودية.
عية ، مدينة ينبع الصــنا31396ص.ب  يقع العنوان المســجل للشــركة في ينبع، م.2010مارس  1في مزاولة نشــاطها التجاري في  

41912.  

م من قبل مجلس اإلدارة 2021مارس  31تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 م(. 2021ابريل   18هـ )الموافق  1442رمضان  6بتاريخ 

 

 أساس اإلعداد   - 2
 

 بيان االلتزام  2-1
 

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  34األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )أُعدت هذه القوائم المالية 
تعتبر الشركة انه ال توجد  أعدت الشركة القوائم المالية االولية الموجزة على االستمرارية في عملياتها كمنشأة مستمرة. السعودية.

وقد توصلت إلى حكم بوجود توقعات معقولة أن لدى الشركة  ل من الشك على هذا االفتراض.حاالت عدم تأكد جوهري قد تلقي بظال
 شهراً من تاريخ فترة التقرير المالي.  12الموارد الكافية لالستمرار في عملياتها في المستقبل المنظور، وليس أقل من 

 

صاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة من القوائم المالية  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واالف
إضافة إلى  م.2020ديسمبر  31السنوية، وعليه يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  م ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على2021مارس  31ذلك، فإن نتائج الفترة األولية المنتهية في 
 أدناه(. 4-2م )انظر اإليضاح 2021ديسمبر  31

 

 أساس القياس 2-2
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية. يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية بالنسبة لمنافع  تُعد هذه القوائم المالية األولية الموجزة طبقا
 بعد التوظيف.الموظفين ومنافع ما 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

وتم تقريب األرقام ألقرب ألف  تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
 لاير سعودي ما لم يُشار إلى خالف ذلك. 

 

  المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات   2-4
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ 
إن   اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة.

ات التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذاتها المطبقة التقدير
(، فإن 19إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد ) م.2020ديسمبر  31في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

ات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات أي تغير مستقبلي في االفتراض
وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف  والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية.

 (. 16على التطورات المستقبلية )انظر أيضاً اإليضاح تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء 
 

  



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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  التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة -3
 

المتبعة في إعداد القوائم تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك 
م، باستثناء ما يتعلق بتطبيق التعديالت التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً  2019ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 عد.لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول ب م.2021يناير  1من 
 

وبموجب  م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.2021يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في 
 (، فيما يلي طبيعة وتأثير هذه التغيرات:34متطلبات معيار المحاسبة الدولي )

 
(  والمعيار 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9دولي للتقرير المالي )تعديالت على المعيار ال : 2المرحلة    -الفائدة     سعرتعديل    3-1

 (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي )
 

البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخاطر تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين  
  تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية: تقريباً.

 

تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة كتغيرات  •
  ار الفائدة في السوق.على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسع

السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة   •
  التحوطية.

تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر   •
  وط لعنصر التحوط.كتح

 

تنوي الشركة استخدام الطرق المساعدة في الفترات  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة. 
 المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ.

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   -4
 

لعدم التأكد من  ة انخفاض قيمة مقابل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ نتيجةم، سجلت اإلدار2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي.  63.5استخدام بعض هذه التكاليف والبالغة 

 
  االستثمارات القصيرة األجل -5
 

اقل من سنة ويتم تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر لكن 
 يتأتى عن هذه اإليداعات إيرادات تمويلية بحسب األسعار السائدة في السوق.  االحتفاظ بها لدى بنوك محلية وأجنبية.

 

 رأس المال  6
 

مليون سـهم    562.5مليون لاير سـعودي مقسـماً إلى    5.625رأس مال الشـركة المصـرح به والمصـدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 
من   %49من الشـركة السـعودية للصـناعات األسـاسـية )سـابك( و  %51الشـركة مملوكة بنسـبة  لاير سـعودي للسـهم الواحد.  10بقيمة 

آخرين أو يتم تداولها.



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 منافع الموظفين 7

 

 مارس 31
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   

 856,354 817,562 (1-7التزام منافع محددة )إيضاح 
 31,404 36,985 أخرى 

 ──────── ──────── 

 854,547 887,758 
 ════════ ════════ 

 

 التزام المنافع المحددة 7-1
 يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة: 

  

لفترة الثالثة 
  أشهر

  المنتهية في
  مارس 31

 م2021

 

  السنة المنتهية في
 ديسمبر 31

 م 2020

   
 594,260 856,354 التزام المنافع المحددة في بداية الفترة / السنة

 52,965 18,869 تكلفة خدمة حالية 
 17,680 5,203 تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة

 147,429 (89,109) مكسب(/ خسارة اكتوارية على االلتزام
 ( 9,752) (3,042) مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

 53,772 29,287 إلى الشركة، صافي محول 
 ──────── ──────── 

 856,354 817,562 التزام المنافع المحددة في نهاية الفترة / السنة
 ════════ ════════ 
 

 صافي مصروف المنافع المحددة:

 

لفترة الثالثة 
 أشهر

  المنتهية في 
  مارس 31

 م2021

لفترة الثالثة 
  أشهر

  المنتهية في
  مارس 31

 م 2020
   

 13,380 18,869 تكلفة خدمة حالية 
 4,420 5,203 تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة

 ──────── ──────── 
 17,800 24,072 صافي مصروف المنافع المحددة 

 ════════ ════════ 

 

 للشركة كما هو مبين أدناه:االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزام المنافع المحددة  

 

 مارس 31
 م2021 

  ديسمبر 31
 م 2020

   

 % 2.4 %3.1 معدل الخصم 
 % 4.5 %4.5 للتنفيذيين -معدل الزيادة في الرواتب 
 % 6.0 %6.0 لغير التنفيذيين -معدل الزيادة في الرواتب 

 إيضاح )أ( أدناه إيضاح )أ( أدناه  معدل التضخم الطبي
 58 58 التقاعدمتوسط عمر 

 

م  2025سنوياُ في  %5م إلى 2021في  %9م، انخفضت النسبة السنوية من 2020ديسمبر  31م و 2021مارس  31كما في  (أ
 سنوياً للسنوات ما بعدها. %5ونسبة 



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى -8

 

 مارس 31
 م2021 

  ديسمبر 31
 م 2020

   

 340,295 546,632 مطلوبات مستحقة الدفع 
 238,340 118,083  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 15,338 718,435 ( 15توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 
 ──────── ──────── 
 1,383,150 593,973 
 ════════ ════════ 
 

 الزكاة 9
لفترة الثالثة  

أشهر المنتهية  
  في
  مارس 31

 م2021

 

السنة المنتهية 
  في
  ديسمبر 31

 م 2020
   

 119,910 32,584 زكاة تتعلق بالفترة / السنة الحالية
 20,000 - زكاة تتعلق بسنوات سابقة

 ──────── ──────── 
 32,584 139,910 
 ════════ ════════ 
 

 الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

 

لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية  

  في
  مارس 31

 م2021

 

  السنة المنتهية في
  ديسمبر 31

 م 2020

   

 125,936 136,461 في بداية الفترة/ السنة 
 139,910 32,584 مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 ( 129,385) - مدفوع خالل الفترة/ السنة 
 ──────── ──────── 

 136,461 169,045 السنة في نهاية الفترة/ 
 ════════ ════════ 
 

  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت على شهادات زكاة حتى تاريخ 
ديسمبر   31السنة المنتهية في  كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى   م.2019ديسمبر  
  م.2015

 
م وطالبت بموجبه بزكاة اضافية 2018 م إلى2016 م، استلمت الشركة ربطاً للسنوات من2020 ديسمبر 31 خالل السنة المنتهية في

تقدمت  .)"الهيئة"(مليون لاير سعودي نتيجة لبعض اإلضافات في الزكاة التي قامت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل   91 بإجمالي مبلغ
إضافة إلى   .الشركة باعتراض على اجمالي مبلغ الربط لتلك السنوات وتعتقد اإلدارة أن نتيجة االعتراض ستكون لصالح الشركة

 31 مليون لاير سعودي في هذه القوائم المالية األولية الموجزة خالل السنة المنتهية في 20 ذلك، تم تكوين مخصص إضافي بمبلغ

 .م2020 ديسمبر
 

م، أصدرت الهيئة ربطاً وطالبت بموجبه بالتزام ضريبة استقطاع اضافي على توزيعات األرباح المدفوعة  2020كذلك، خالل سنة 
م ودفعت الشركة المبلغ خالل السنة 2019م إلى 2015مليون لاير سعودي للسنوات من  10,1للمساهمين غير المقيمين بمبلغ 

 م.2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

  م من قبل الهيئة.2019لم يتم بعد اصدار الربط النهائي لسنة 



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 ربحية السهم -10
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر  

  المنتهية في
  مارس 31

 م2021

لفترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  مارس 31
 م 2020

   

 104,461 420,291 للفترة )بآالف الرياالت السعودية(صافي الدخل  
 ═════════ ═════════ 

 562,500 562,500 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت السعودية(
 ═════════ ═════════ 

 0.19 0.75 األساسية والمخفضة –ربحية السهم )لاير سعودي( 
 ═════════ ═════════ 

 

 يوجد بنود مخفضة لربحية السهم من خالل التأثير على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.ال 
 

 قياس القيمة العادلة -11
 

القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  
 يمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:يحدد قياس الق القياس.

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

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

 قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
ة الطرف المتعامل إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدر وأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق 
 سيقوم باستخدامه بالطريقة المثلى.

 
ادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة  تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة الع

  للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة  
 ى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدن

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    2المستوى   •
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
  

وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل 
تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم 

 أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

لم  التي حدث فيها التغير.ت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي تعترف الشركة بالتنقال
 يكن هناك أي تنقالت بين المستويات خالل الفترة.

 
ــيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  ــتثمارات قص قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للنقد وما في حكمه واالس

 بسبب مواعيد االستحقاق القصيرة لهذه األدوات.والذمم الدائنة التجارية التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير 



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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ً من قبل هذه ة، أو تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشترك التي يمارس عليها تأثيراً هاما
 فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة الشركة:  يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. الجهات:

 
 

 الجهة ذات العالقة
 

 طبيعة المعامالت
المعامالت لفترة الثالثة أشهر  

  المنتهية في
  

 الرصيد كما في
 مارس 31     

 م2021
 مارس  31

 م 2020
مارس  31 

 م2021
ديسمبر  31

 م 2020
         مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة أ(

          
الشركة السعودية للصناعات   

  األساسية
  

 بيع منتجات
 

1,723,008 1,194,977 
  

2,073,141 1,740,961 
 106,826 95,361  2,577 11,465  دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات منتجات ومعامالت أخرى  )الشركة األم( -)سابك(  
 7,500 7,500  - -  دفعات مقدمة طويلة األجل ألغراض لوجستية   
          
 49,092 48,361  12,164 1,097  مبادلة منتجات   جهات ذات عالقة أخرى 
     ──────── ────────  ──────── ──────── 

     1,735,570 1,209,718  2,224,363 1,904,379 
     ════════ ════════  ════════ ════════ 

         مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة ب(
          
الشركة السعودية للصناعات   

 األساسية )سابك( )الشركة األم(
  

 مدفوعات نيابة عن الشركة 
 

492,873 461,654  

 

375,559 310,331 
 68,455 109,717  28,956 34,460  أتعاب بحث وتقنية   

          
شركة أرامكو السعودية )األم   

النهائية( وشركاتها التابعة )من 
 م( 2020يونيو  16تاريخ 

  

 

 مشتريات المواد اللقيم وأخرى

  

 

189,766 

 

 

- 

  

 

218,399 322,363 
          
الشركة العربية لأللياف الصناعية   

 )ابن رشد( )جهة ذات عالقة( 
  

  ترتيبات مناولة البروبان
  

90,110 
 

25,821 
  

90,110 103,208 
          
 1,840 30,679  880 29,428  خدمات التخزين وأخرى   جهات ذات عالقة أخرى  

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

     836,637 517,311  824,464 806,197 
     ════════ ════════  ════════ ════════ 



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 تعويضات كبار موظفي اإلدارة
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 

لفترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  مارس 31
 م2021

لفترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  مارس 31
 م 2020

   
 2,677 1,418 رواتب ومنافع أخرى
 207 369 منافع ما بعد التوظيف

  ───────  ─────── 
 1,787 2,884 
 ═════════ ═════════ 
 

 على النحو التالي: المعامالت الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة كانت 
لدى الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة سابك )تنظيم خدمات مشتركة( لتزويد الشركة بخدمات المحاسبة، والتخزين،   (أ

والموارد البشرية، وتقنية المعلومات )برامج الهيكلة/الدعم(، والنقل، والترتيب لتوريد المواد المتعلقة بقطع الغيار للشركة،  
ولدى الشركة أيضاً اتفاقية خدمات  ندسية، والمشتريات، والخدمات ذات الصلة وغيرها من الخدمات العامة.والخدمات اله

 لوجستية مع شركة سابك.
 
تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء  (ب

 مواد وخدمات للشركة. 
 
 يتم بيع غالبية منتجات الشركة إلى شركة سابك )"المسوق"( بموجب اتفاقيات تسويق وإطالق منتجات. (ج

 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
لم يتم تقديم  نقداً.م غير مضمونة، وال يترتب عليها فائدة ويتم تسويتها  2021مارس    31إن األرصدة القائمة في الفترة المنتهية في  

م، لم تسجل  2021مارس  31للفترة المنتهية في  ة أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالق
يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة  الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة.

 ية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.مال
 

 المعلومات القطاعية -13
 

 يقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد وتقييم األداء.

يقوم صنّاع القرار بمراجعة نتائج  لين عن صناعة القرارات للشركة )صنّاع القرار(.وهذه األطراف مجتمعة تمثل التنفيذيين المسؤو
الشركة ككل حيث يعتقدون بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة للشركة نظراً للطبيعة المعقدة لألعمال والمرافق 

وبالتالي يتم التعامل مع  ونظراً لطبيعة سوق المنتجات. المتداخلة التي تمر من خاللها مراحل تصنيع المنتجات في ذات الوقت
 الشركة كقطاع تشغيلي واحد وتم إظهار نتائج الشركة ومركزها المالي آنفاً.

 
تقع الموجودات  إن المعيار الرئيسي لتقييم أداء القطاع هو صافي الدخل وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار طوال الفترة المحاسبية.

لة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات المنتجات البتروكيماوية من قبل الشركة إلى الشركة األم  غير المتداو
 والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها أيضاً.

 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة -14
 

مليون لاير  317م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 260م، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغ 2021مارس  31كما في 
 سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية.

 
مليون لاير ســعودي ضــمن دورة   10.6أصــدرت البنوك التي تتعامل معها الشــركة، نيابةً عن الشــركة، ضــمانات بنكية بمبلغ 

  مليون لاير سعودي(. 10.6م: 2020ديسمبر  31م )2021مارس  31ادية كما في أعمالها الع
 



  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 توزيع صافي الدخل -15
 

لاير  1.75مليون لاير سعودي )بواقع  984.37م، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2020مارس  15في 
وعليه يكون إجمالي توزيعات األرباح  من القيمة االسمية لألسهم. % 17.5م بما يمثل 2019الثاني من عام سعودي للسهم( للنصف 

 لاير سعودي للسهم(.  3.50مليون لاير سعودي )بواقع  1.968،74م هو 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

لاير   1.25يون لاير سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع مل 703.13م، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 2020مايو  11في 
 من القيمة االسمية لألسهم. %12.5م بما يمثل 2020سعودي للسهم( عن النصف األول من عام 

 

لاير  1.25 مليون لاير سعودي )بواقع 703.13 م، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بمبلغ2021 مارس 30 في
يستحق سداد توزيعات األرباح في تاريخ  .من القيمة االسمية لألسهم %12.5 م بما يمثل2020 للسهم( للنصف الثاني من عامسعودي  

  .التقرير المالي ومدرجة ضمن المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى
 

 (19تأثير كورونا )كوفيد  -16
 

م، وانتشاره الواسع في األراضي الصينية وعلى المستوى العالمي الحقاً أدى 2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  
ً بما في ذلك المملكة العربية السعودية. كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية كوفيد  إلى توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالميا

اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم األحكام  كاتها.كجائحة مع اصدار تعليمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشر19
 م. 2020ديسمبر  31الخاصة بها ومصادر التقديرات الرئيسية المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

أعمالها التجارية  م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات الشركة و2021مارس    31خالل الفترة المنتهية  
بما في ذلك بعض العوامل التي تشمل قنوات التوريد وأثر أسعار البترول ومعدالت تشغيل مصانعها والحجم المفقود والطلب على 

 هذه  إصداربناء على هذا التقييم، استنتجت اإلدارة بأنه ـ ليس هناك تغيرات سلبية جوهرية يجب إجراؤها كما في تاريخ  المنتجات.
وال يتطلب ذلك عمل تعديالت جوهرية على األحكام   19م المالية االولية الموجزة على عملياتها وأعمالها التجارية نتيجة كوفيد  القوائ

 م. 2021مارس  31واالفتراضات والتقديرات الرئيسية في القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في 
 

حفاظ على ومنع التفشي في مناطق التشغيل واالمكان اإلدارية، اتخذت الشركة إجراءات ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين ودعم ال
تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في أمكان العمل والنظافة الحثيثة 

وك بإصابتها والحد من السفر غير الضروري واالقرار الصحي لمكان العمل وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشك
  وقياس درجة الحرارة.

 

يعمل كل من المركز المالي  حتى تاريخه في هذه القوائم المالية االولية الموجزة.  19تم بيان اآلثار المالية والتشغيلية لـِ  جائحة كوفيد  
اتخذتها الشركة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة لشركتها االم في التأكيد القوي بما في ذلك الوصول إلى النقد واإلجراءات التي 

إال أن عدم التيقن الحالي يمكن أن  .19على أن لدى الشركة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد  
تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات   يؤدي إلى تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب

وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في  التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
 تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة.
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