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 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 7ــ 

 ( غير مراجعة) الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

 ( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 
 الشركةمعلومات عن . 1
 

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

فبراير  11هـ )الموافق 1427محرم  12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  49رقم وفقاً للقرار الوزاري  م(2006
 أغسطس   23هـ )الموافق  1426رجب    18بتاريخ    1367/صى الترخيص الصناعي رقم  عل  الشركة  حصلت  .م(2006
معمول  الخرى واألنظمة األ للشركة ياألساسللنظام وفقاً  المنتجات البتروكيماوية في تصنيعكة الشرتعمل  .م(2005
يقع العنوان المسجل    .م 2010مارس    1التجاري في  بدأت الشركة في مزاولة نشاطها    .المملكة العربية السعوديةبها في  

 .41912، مدينة ينبع الصناعية 31396للشركة في ينبع، ص.ب 
 

من قبل مجلس م 2020يونيو  30للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد تم 
 م(.2020يوليو  19)الموافق هـ  1441ذي القعدة  28اإلدارة بتاريخ 

 
 عداداإلس اس. أ2
 
 بيان االلتزام 1ـ2

المعتمد في المملكة   "األوليالتقرير المالي  "(  34)معيار المحاسبة الدولي  لوفقاً  الموجزة    األولية  المالية  عدت هذه القوائم أُ 
 .العربية السعودية

 
لقوائم من ا  المجموعة الكاملة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في  األوليةالقوائم المالية    هذه  ال تتضمن

ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية السنوية للشركة مع قراءتها جنباً إلى جنب  ، وعليه يجبالمالية السنوية
نتائج الاً دقيقاً على مؤشر قد ال تعتبر م2020يونيو  30المنتهية في األولية الفترة ن نتائج إفذلك، إلى إضافة  .م 2019

 .أدناه( 4-2)انظر اإليضاح  م 2020ديسمبر  31المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
 
 أساس القياس 2-2

ً الموجزة    األوليةهذه القوائم المالية    تُعد بالنسبة يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية  .  مبدأ التكلفة التاريخيةل  طبقا
 .التوظيفما بعد  منافعولموظفين منافع ال
 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب األرقام ألقرب الموجزة  األوليةالقوائم المالية هذه تم عرض 
 خالف ذلك.ما لم يُشار إلى ألف لاير سعودي 

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-4

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ 
اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات 

السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية  الطارئة. إن التقديرات التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق
م. إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن 2019ديسمبر    31للتقديرات هي ذاتها المطبقة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

ئج قد تتطلب تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتا يأ(، فإن 19الراهنة بخصوص كوفيد )
تعديالً جوهرياً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية. وبما 

على التطورات   اأن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناءً 
    (.16اً اإليضاح المستقبلية )انظر أيض



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

 ( الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف )

 
 لشركةلتغيرات في السياسات المحاسبية ل. ا3
 

في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد   المطبقةوطرق االحتساب    تتوافق السياسات المحاسبية
تطبيق المعايير الجديدة التي بباستثناء ما يتعلق ، م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةالقوائم المالية السنوية 

المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر بالتطبيق  الشركة  . لم تقم  م 2020يناير    1حيز التنفيذ اعتباراً من    دخلت
 ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.

 
، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية م 2020يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 

 ة وتأثير هذه التغيرات:(، فيما يلي طبيع34وبموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي ) األولية الموجزة للشركة.
 

( "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-1  

ً توضح التعديالت   الموجودات، على أقل تقدير، واألنشطة  متكاملة من    مجموعة  إذا تضمنت،  أن العمل يعتبر عمالً تجاريا
 العمل التجارين أ. كما توضح مخرجاتتوليد على في القدرة مدخالت وآلية موضوعية تساهم معاً بصورة جوهرية 

القوائم ليس لهذه التعديالت تأثير على . لتوليد مخرجاتدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة إدون وجد يأن يمكن 
الموجزة للشركة ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية فيما إذا شاركت الشركة في أي عمليات المالية األولية الموحدة 
 تجميع أعمال تجارية.

 
( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 2ـ3  

المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن بأن "توفر التعديالت تعريف جديد للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر 
للقوائم المالية ذات  ونالرئيسي ونعلى القرارات التي يتخذها المستخدممعلومات حذف أو تحريف أو حجب  يؤثر

 تقارير مالية".  ذاتفر معلومات مالية حول منشأة معينة األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي تو
إن تحريف المعلومات يعتبر جوهرياً توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما.  

عديالت إذا كان من الممكن وبشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ليس لهذه الت
 .الشركةوليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مستقبلي على  للشركةالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تأثير على 

 
 اإليجارالتزامات عقود و االستخدامموجودات حق . ال4
 

 :/ السنة حركات خالل الفترة والتزامات عقود اإليجار بالشركة وال االستخدام لموجودات حق لفيما يلي القيم الدفترية 
 

 المنتهية  أشهر الستةلفترة  

 يونيو 30في 

 للسنة المنتهية في 

 م 2019ديسمبر   31 

 موجودات حق  

 االستخدام   

 التزامات عقود 

 يجاراإل  

 

 موجودات حق  

 االستخدام   

 التزامات عقود 

 يجاراإل  

 

 الفترة / السنة بداية كما في 

 إضافات 

 تعديالت

 استهالك

 مصروف فائدة

 مدفوعات

 

 نهاية الفترة / السنة كما في 

 

 170.935 

  19.619 

 (18.870 ) 

 (12.014 ) 

 ــ      

 ــ      

───────    

  159.670 

═══════ 

 168.244 

  19.619 

 (18.870 ) 

 ــ      

  3.438 

 (23.803 ) 

───────    

  148.628 

═══════ 

  179.331 

 11.179 

 ــ      

(19.575 ) 

 ــ      

 ــ      

───────    

  170.935 

═══════ 

 171.789 

 8.807 

 ــ      

 ــ      

 10.014 

(22.366 ) 

───────    

  168.244 

═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

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

 
 قصيرة األجلالستثمارات الا. 5
 

استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر ويتم االحتفاظ  مواعيدذات  تثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلعتمثل االس
 يتأتى عن هذه اإليداعات إيرادات تمويلية بحسب األسعار السائدة في السوق. بها لدى بنوك محلية وأجنبية.

 
 رأس المال . 6
 

 562.5مليون لاير سعودي مقسماً إلى  5.625والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ به رأس مال الشركة المصرح 
من الشركة السعودية للصناعات األساسية   %51لاير سعودي للسهم الواحد. الشركة مملوكة بنسبة    10مليون سهم بقيمة  

 من آخرين أو يتم تداولها. %49)سابك( و
 
 الموظفينمنافع . 7
 

  يونيو 30 
 م 2020 

 ديسمبر  31
 م2019 
 

 ( 1-7التزام منافع محددة )إيضاح 
 أخرى

 
 

652.300 
27.895 

───────    
680.195 

═══════ 

594.260 
26.391 

───────    
620.651 

═══════ 
 

 محددة المنافع الالتزام  1ـ7
 :الحركة في التزام المنافع المحددة  التالييوضح الجدول 

 
أشهر  الستة لفترة 

  يونيو 30هية المنت
 م 2020 

سنة المنتهية لل
 ديسمبر  31في 

 م2019 
 

 محددة في بداية الفترة / السنةالمنافع الالتزام 
 تكلفة الخدمة الحالية 

 تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة
 على االلتزام  ةخسارة اكتواري

 مدفوعات خالل الفترة / السنة
 الشركة، صافي خارجمحول 

 
 نهاية الفترة / السنةالتزام المنافع المحددة في 

 594.260 
 26.709 
 8.840 
 27.407 
(4.254) 
(662) 

───────    
  652.300 

═══════ 

 451.054 
 42.685 
 17.306 
 93.280 
(6.351) 
(3.714) 

───────    
  594.260 

═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

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

 
 منافع الموظفين )تتمة(. 7
 
 التزام المنافع المحددة )تتمة( 1ـ7
 

 :المحددة صافي مصروف المنافع 
 

 
 :أدناه للشركة كما هو مبين  المحددة  منافعاالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات ال

 
 يونيو 30  

 م 2020 
 ديسمبر  31

 م2019 
 

 معدل الخصم 
 للتنفيذيين –معدل زيادة الرواتب 
 لغير التنفيذيين –معدل زيادة الرواتب 
 معدل التضخم الطبي 
 متوسط عمر التقاعد

 2.6%  
 4.5%      
 6.0%    

 إيضاح )أ( أدناه  
 58 

 3.1% 
 4.5% 
 6.0% 

 أدناهإيضاح )أ( 
  58  

 
في سنوياُ   %5م إلى  2020في    %9م، انخفضت النسبة السنوية من  2019ديسمبر    31م و2020يونيو    30كما في   (أ

 .م 2024سنوياً للسنوات ما بعد  %5م ونسبة 2024
 
 األخرى المتداولة والمطلوبات المستحقات. 8
 

 

 المنتهية  لفترة الثالثة أشهر 
 يونيو 30في 

 المنتهية  أشهر الستةلفترة  
 يونيو 30في 

 م 2020 
 

 م2019
 

 م 2020 
 

 م2019
 

 تكلفة الخدمة الحالية
 تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة

  
 صافي مصروف المنافع المحددة

 

13.329 
4.420 

──────    
17.749 

══════ 

10.692 
4.750 

──────    
15.442 

══════ 

 26.709 
8.840 

──────    
35.549 

══════ 

21.454 
9.506 

──────    
30.960 

══════ 

 يونيو 30 
 م 2020 

 ديسمبر  31
 م2019 
 

 مستحقة  مطلوبات
 عالقة ذات لجهات مستحقة مبالغ

 الدفع مستحقة أرباح توزيعات

 300,329 
 50,166 
 717,383 

─────── 
 1,067,878 

═══════ 

 434.633 
 104.903 
 15.882 

─────── 
 555.418 

═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

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

 
 الزكاة. 9
 

  :على النحو التاليالسنة الفترة / الحركة في مخصص الزكاة خالل كانت 
 

 
 31حتى  زكاة القدمت الشركة اقراراتها الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت على شهادات 

المنتهية حتى السنة لهيئة مع اة وأنهت ربوطها الزكوية الزكويبتسوية مستحقاتها الشركة قامت كما  .م 2019 ديسمبر
 من قبل الهيئة. م 2019 إلىم 2016 للسنوات منالنهائية الزكوية لم يتم بعد اصدار الربوط  م.2015 ديسمبر 31في 

  
 ربحية السهم. 10

 
 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 

 

 
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاديةالسهم من خالل التأثير  يةمخفضة لربح دوال يوجد بن

أشهر  الستة لفترة 
  يونيو 30هية المنت

 م 2020 

لسنة المنتهية في ل
 ديسمبر  31

 م2019 
 

 في بداية الفترة / السنة
 مخصص خالل الفترة / السنةال
 مدفوع خالل الفترة / السنةال
 

 في نهاية الفترة / السنة
 

125.936 
57.917 

 ــ     
─────── 

183.853 
═══════ 

 119.271 
135.460 

(128.795) 
─────── 

125.936 
═══════ 

 المنتهية  لفترة الثالثة أشهر 
 يونيو 30في 

 المنتهية  أشهر الستةلفترة  
 يونيو 30في 

 م 2020 
 

 م2019
 

 م 2020 
 

 م2019
 

 صافي الدخل للفترة )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
 

 األساسية والمخفضة  –ربحية السهم )لاير سعودي( 

44.825 
══════ 

562.500 
══════ 

0.08 
══════ 

316.132   
══════ 

562.500 
══════ 

0.56 
══════ 

 149.286 
══════ 

562.500 
══════ 

0.27 
══════ 

706.769   
══════ 

562.500 
══════ 

1.26 
══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

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

 
 قياس القيمة العادلة . 11

 
إرادتهما في معاملة تتم القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء 

على أساس نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع 
 األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:

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

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 
عملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. يأخذ قياس القيمة العادلة االلتزام على افتراض أن أطراف السوق ي

لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 
 منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 
الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم تستخدم 

 استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
 

الفصاح عنها في القوائم المالية تصنف في جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو ا
نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة 

 العادلة ككل:
 
 .المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات •
المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو  •

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

 المعايير الدولية للتقرير المالي.العادلة بموجب 
 

وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل 
الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة 

 حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس. من
 

بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث فيها  التناقالتتقوم الشركة بتسجيل 
 الفترة.خالل  ياتبين المستو لم يكن هناك أي تنقالت هذه التغيرات.

 
النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  بتقديرقامت اإلدارة 

االستحقاق والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد 
 القصيرة لهذه األدوات.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة لفترة 

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

 عالقة وأرصدتهاالجهات ذات الالمعامالت مع . 12
 

ً يُ أو  األطراف هذه تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة الشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة  من  مارس عليها نفوذاً جوهريا
 :في الشركة تمت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها لمعامالت التيقائمة با. يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يلي قبلهم 

 
 الجهة ذات العالقــة

 
 طبيعة المعامالت 

المعامالت لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

أشهر   الستةالمعامالت لفترة 
 المنتهية في 

 
 الرصيد كما في  

يونيو   30  
 م 2020

يونيو  30
 م2019

يونيو   30
 م 2020

يونيو  30
 م2019

يونيو   30
 م 2020

  ديسمبر 31
  م2019 

        مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ( أ
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  

 م( أل)الشركة ا
 

  بيع منتجات 
 

1,020,657 
 
 1,637,959 

 
2,215,634 

 
3.160.006 

 
1,180,411 

 
1.739.869 

 دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات       
 منتجات ومعامالت أخرى   

 
30,600 

 
5,849 

 
33,177 

 
33,164 

 
98,361 

 
65.184 

 7.500 7,500 ــ       ــ        ــ        ــ        لوجستية  ألغراضدفعات مقدمة طويلة األجل  
        

 11.286 5,207 2,171 21,801 71 9,637 مبادلة منتجات  جهات منتسبة أخرى 
 4.845 1,579 5,167 ــ        5.167 ــ        أخرى   
  ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

  1,060,894 1,649,046 2,270,612 3,200,508 1,293,058 1.828.684 
  ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
        

        جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى  ( ب
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  

 م( أل)الشركة ا
 بالنيابة عن الشركة وخدمات   ات مدفوع

 م ألأخرى مقدمة من الشركة ا   
 

952,306 
 

608,314 
 

1,413,960 
 

1,068,226 
 

392,214 
 

282.015 
 69.270 23,937 63,200 52,893 26.553  23,937 قنية أتعاب بحث وت  
        

 )األم النهائية( شركة أرامكو السعودية 
 (2020يونيو    16وشركاتها التابعة )من تاريخ  

 
 مشتريات المواد اللقيم وأخرى 

 
66.786 

    
 ــ      

 
66.786 

        
 ــ      

 
267.380 

       
 ــ      

        
الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(  

 )جهة منتسبة( 
 

 ترتيبات مناولة البروبان
 

19,604 
 

70,071 
 

45,425 
 

126,354 
 

19,604 
 

91.754 
        

 26.486 899 42,129 10,979 25,160  10,099 خدمات التخزين وشراء غاز وأخرى جهات منتسبة أخرى 
  ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 
  1,072,732  730,098 1,590,043 1,299,909 704,034 469.525 
  ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

 ( المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلكجميع )

  
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(. 12

 
 تعويضات كبار موظفي االدارة

 اإلدارة: تعويضات كبار موظفيفيما يلي 
 

 
 على النحو التالي: كانتالمعامالت الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة 

 
لدى الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة سابك )خدمات مشتركة( لتزويد الشركة بخدمات المحاسبة، والتخزين،  (أ

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

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

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

 أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم  م 2020يونيو  30المنتهية في  فترة للاألرصدة القائمة 

يونيو  30المنتهية في  فترة بالتقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة. فيما يتعلق 
جهات ذات العالقة. يتم ، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة للم 2020

اجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذات العالقة والسوق الذي تدير فيه الجهة ذات 
 العالقة عملياتها.

 
 القطاعية  لمعلوماتا. 13

 
ع الموارد اتخاذ القرارات بخصوص توزي من أجليقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة 

التنفيذيين المسؤولين عن صناعة القرارات للشركة )صنّاع القرار(. يقوم وتقييم األداء. وهذه األطراف مجتمعة تمثل 
ن بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة للشركة صنّاع القرار بمراجعة نتائج الشركة ككل حيث يعتقدو

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

 آنفاً.
 

تقع  وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار طوال الفترة المحاسبية. لدخلاصافي  هولتقييم أداء القطاع  المعيار الرئيسيإن 
وية من قبل المنتجات البتروكيماالموجودات غير المتداولة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات 

م والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها أيضاً.الشركة إلى الشركة األ

 المنتهية لفترة الثالثة أشهر 
 يونيو 30في 

المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 يونيو 30

 م 2020 
 

 م2019
 

 م 2020 
 

 م2019
 

 3.610 3,978  1.067 1,301 رواتب ومنافع أخرى

 412 1,011  229 804 منافع ما بعد التوظيف
  ──────  ──────   ──────  ────── 
 2,105 1.296  4,989 4.022 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 15ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2020يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة لفترة 

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

  الطارئةتزامات لواالرتباطات الا. 14
 

 339: م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 432 ، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغم 2020يونيو  30كما في 
 مليون لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية. 

 
مليون لاير سعودي ضمن  0.37عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ  نيابةً أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، 

 (.مليون لاير سعودي 0.5: م 2019ديسمبر  31) م 2020يونيو  30عمالها العادية كما في دورة أ
 

 توزيع صافي الدخل. 15
 

بواقع مليون لاير سعودي ) 984.37 بمبلغأرباح نقدية  اتاعتمدت الجمعية العمومية توزيع ،م 2020 مارس 15في 
يكون عليه من القيمة االسمية لألسهم. و %17.5ما يمثل ب م 2019 عام ( للنصف الثاني من لاير سعودي للسهم  1.75

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

 
بواقع مليون لاير سعودي كتوزيعات نقدية )  703.13أرباح بمبلغ    ات، أعلن مجلس اإلدارة توزيعم 2020مايو    11في  

ويكون من القيمة االسمية لألسهم.  %12.5بما يمثل  م 2020 عام لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من  1.25
وق المالية السعودية( في نهاية التوزيعات من األرباح إلى المساهمين المسجلين في تداول )الستاريخ االستحقاق لهذه 

 .م 2020يوليو  9يوم تداول 
 

 (19. تأثير كورونا )كوفيد 16
 

م عبر األراضي الصينية ثم إلى أرجاء العالم تسبب في 2020( منذ بداية  19تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد    إن
مال واألنشطة التجارية حول العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، واستلزم إعالن منظمة الصحة عرقلة األع

العالمية في كون هذا الفيروس وباء من إدارة الشركة مراجعة األحكام الجوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة 
ديسمبر  31ى القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة عل

 م.   2019
 

إال أن إدارة الشركة   ،الرغم من أنه من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى التأثير الكلي ومدته على األعمال واالقتصاد  وعلى
قامت بإجراء تقييم حول مدى تأثير هذه الجانحة على عمليات الشركة الكلية وأعمالها التجارية بما في ذلك بعض 
العوامل التي تشمل قنوات التوريد والقيود على السفر وأسعار البترول والطلب على المنتج ... الخ، واستنتجت بأنه ـ 

لقوائم المالية األولية الموجزة ـ ليس هناك تغيرات جوهرية يجب إجراؤها على األحكام وكما في تاريخ إصدار هذه ا
والتقديرات الرئيسية. إال أنه، وعلى ضوء الضبابية الحالية فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات يمكن 

المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة  أن يبرز عنها نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية
بهذه النتائج وذلك في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة بمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة 

 .سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة 




