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 تقرير المراجع المستقل 
  إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مراجعة القوائم المالية تقرير حول 
 

 الرأي 
لقد راجعنا القوائم المالية لـِ الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب( )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"(، والتي 

م، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق 2021ديسمبر    31تشمل قائمة المركز المالي كما في  
ملخص ال ذلك  في  بما  المالية،  القوائم  حول  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  ملكية، 

 بالسياسات المحاسبية الهامة.
 

المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في   القوائم  ديسمبر    31في رأينا، إن 
)"المعايير    م،2021 المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفق ا  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي                                                                                                                    وأداءها 

الدولية للتقرير المالي"( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
 ار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. للمراجعين والمحاسبين )يش

 
 أساس الرأي

ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير                                                                                           لقد قمنا بالمراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
ونحن مستقلون عن الشركة   "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا.موضحة بالتفصيل في قسم  

                                                                                                                            وفقا  لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وف ينا أيضا   
القوا التي حصلنا عليها ت عد كافية ومالءمة   عد.                                           بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لهذه  المراجعة  أدلة                                                                      وفي اعتقادنا، فإن 

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 أمور المراجعة الرئيسة 
امور المراجعة الرئيسة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، ذات أهمية بالغة في مراجعتنا للقوائم المالية للفترة  

اول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وفي سياق تكوين رأينا بهذا الخصوص، وال نقدم  وقد تم تن الحالية.
وبخصوص كل أمر أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل أمر من هذه                              رأيا  مستقال  حول هذه األمور.

 األمور ضمن ذلك السياق. 
 

رة في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكو 
                                                                                                  وبناء  عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ص ممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في  بهذه األمور.
ا ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ  توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا به القوائم المالية.

                                                  أساسا  لرأينا حول مراجعة القوائم المالية المرفقة.
 

 4030276644 :التجاري رقم السجل
 

 + 966 12 221 8400 هاتف:
 + 966 12 664 4408 فاكس: 

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com 
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 تقرير المراجع المستقل 

  إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب(
 سعودية( )تتمة()شركة مساهمة 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 

 
 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسة

 
 أمر المراجعة الرئيسي 

 

 
 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا 

 منافع موظفين 
 

في   موظفين 2021ديسمبر    31كما  منافع  الشركة  لدى  م، 
بمبلغ   محددة  منافع  التزام  مليون لاير   1,155,96تتضمن 

 سعودي. 
 

تعتمد المحاسبة على منافع الموظفين والقيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة على االفتراضات الجوهرية بما في ذلك تقييم  
لمعدل الخصم، ومعدل التضخم، ومعدل الزيادة في الرواتب، 
تتضمن  والتي  البشرية  بالموارد  المتعلقة  الرئيسية  واألرقام 

إن أي   التوظيف والخروج من الخدمة ومعدالت الوفاة.  حركة
يؤثر  أن  يمكن  االفتراضات  هذه  من  أي  في  طفيف  تغير 
 .  بصورة جوهرية على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 

 
هذه   وتتطلب   االفتراضاتإن  معقدة  طبيعة  ذات  المحاسبية 

ء درجة عالية من حكم اإلدارة ومعطيات اكتوارية من خبرا
  متخصصين. 

 
حول القوائم المالية لمزيد   11-3يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

الهامة،  المحاسبية  السياسة  بخصوص  التفاصيل  من 
األحكام   4-2-3واإليضاح    التقديراتو   بخصوص 
بخصوص التفاصيل   18المحاسبية، واإليضاح  واالفتراضات  

 حول اإلفصاح عن منافع الموظفين. 
 

 
 

في تقييم مدى  المختص  االكتواري    خبيرنالقد قمنا بإشراك  
مالءمة األسلوب المنهجي واالفتراضات المستخدمة من قبل 
المنافع  التزام  الشركة في احتساب  لدى  االكتواري  الخبير 

البيانات   المحددة. التقييم إجراء مقارنة ما بين  وقد تضمن 
الرئيسية مع مؤشرات السوق وتقييم األسلوب المنهجي الذي  

الشركة. لدى  االكتواري  الخبير  في   استخدمه  أخذنا  لقد 
االفتراضات   من  افتراض  كل  معقولية  مدى  اعتبارنا 
الرئيسية بصورة منفردة أو مجتمعة في تحديد التزام المنافع 

 ة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.المحدد 
 

البيانات   لتقييم مدى دقة واكتمالية  بتنفيذ إجراءات  لقد قمنا 
األساسية المقدمة إلى الخبير االكتواري للشركة في تحديد  

 القيمة األساسية للمطلوبات. 
 

لقد قمنا بالتحقق من مدى مالءمة واكتمالية االفصاحات ذات  
 حول القوائم المالية.  18اح العالقة الواردة في اإليض

 

 انخفاض قيمة المخزون 
 

م، كان لدى الشركة مخزون بقيمة 2021ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي ومخصص ذي صلة مقابل    1,169,06

مليون لاير    60,36المخزون البطيء الحركة والتالف بمبلغ  
تامة  سعودي. يتكون هذا المخزون من مواد خام، وبضائع 
 وقطع غيار، وبضاعة في الطريق. الصنع، 

 

 
 

إضافة غلى إجراءات المراجعة االخرى، فقد قمنا بفحص  
بالنسبة   الشركة  سياسة  إزاء  المخزون  مخصص  حسابات 

والتالف. الحركة  فعليا    للمخزون بطيء                          لقد حضرنا جردا  
ألصناف المخزون في نهاية السنة من أجل االطالع على  

عند   وفهمها  الشركة  المخزون  إجراءات  أصناف  تحديد 
 .  التالفة

 

 



 

 ع المستقل تقرير المراج
  إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسة

 
  م2021السنوي للشركة لسنة المعلومات األخرى الواردة في التقرير  

 م، بخالف القوائم المالية وتقريرنا.2021تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة  
م  2021يتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لسنة   إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. 

 نا بعد تاريخ تقرير المراجع.          متاحا  ل
 

  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.
 

تكون وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما  
متاحة، وللقيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات 

 التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.
 

إذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن م،  2021عند قراءتنا للتقرير السنوي للشركة لسنة  
هذا األمر للمسؤولين عن الحوكمة. 

 
 أمر المراجعة الرئيسي 

 

 
 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا كيفية 

 )تتمة( انخفاض قيمة المخزون
 

الشركة  فإن  الصنع،  التامة  والبضائع  الخام  للمواد  بالنسبة 
تطبق سياسة تكوين مخصص عندما يكون هناك أمور محددة 
هذه  من  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  و/أو  بالكمية  تتعلق 

 المواد أو البضائع. 
 

بالنسبة   والمواد  أما  المستلزمات  ذلك  في  بما  الغيار،  لقطع 
األخرى، فإن اإلدارة تعتبر أن هذه القطع والمواد قد تعرضت 
النخفاض في القيمة عندما يتوافر دليل على حصول تلف في  
 حالتها المادية و/أو عدم وجود طلب عليها في الفترة المحددة.

 
مقابل اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي ألن تكوين المخصص  

إلى   يستند  والمتضرر  والتالف  الحركة  البطيء  المخزون 
التقدير العالي من قبل اإلدارة بخصوص عوامل مثل تحديد 
قطع الغيار بطيئة الحركة والراكدة والمتقادمة، ويشتمل على  
تقييم استخدامها في المستقبل وتحديد المخصصات المرتبطة 

صلة جوهريا يعتبر اجمالي المخزون والمخصص ذات ال  بها.
 في القوائم المالية.  

 
اإليضاح   إلى  الرجوع  المالية   8-4يرجى  القوائم  حول 

بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة بالمخزون، واإليضاح 
األحكام    3-2-5 واالفتراضات بخصوص  والتقديرات 

بخصوص اإلفصاحات عن حركة   11المحاسبية، واإليضاح  
 الف. المخصص للمخزون البطيء الحركة والت

 
 

التي   األحكام  معقولية  ومدى  االفتراضات  بتقييم  قمنا  لقد 
 استخدمتها اإلدارة في تقدير المخصص. 

 
تتبعنا   فقد  الصنع،  التامة  والبضائع  الخام  للمواد  بالنسبة 
                                                       المخزون، على أساس العينة، وصوال  للمبيعات الحقا  لنهاية  

 القيمة الدفترية. السنة وتأكدنا بأنه تم بيعها بسعر أعلى من 
 

والمواد   المستلزمات  ذلك  في  بما  الغيار،  لقطع  بالنسبة 
األخرى، التي جرى تقييم انخفاض قيمها وفقا  للسياسة، فقد  

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية ـ على أساس العينة:
 
لقد حصلنا على فهم لكيفية تحديد إدارة الشركة    - ▪

وتقييم مقدار مخصص  لقطع الغيار بطيئة الحركة والمتقادمة  
 المخزون. 

 
لقد حصلنا على فهم وتقييم مدى مالءمة أساس    - ▪

 تحديد المخزون بطيء الحركة، والراكد والمتقادم. 
 
لقد اختبرنا دقة تحليل اعمار وتقادم المخزون،    - ▪

 على أساس العينة.
 



 

 

 المستقل  تقرير المراجع
 إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب( 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
                                                                                                                  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفق ا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

الرقابة الداخلية التي ترى  المملكة العربية السعودية، وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وهي المسؤولة عن  
                                                                                       أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء  بسبب غش أو خطأ. 

 
عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب 

المتعل الحال، عن األمور  لدى  مقتضى  نية  تكن هناك  لم  ما  المحاسبة،  باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في  قة 
 اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار واقعي سوى القيام بذلك.

 
 المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

  
 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

                                                                                                              تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم ا إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواء  بسبب غش 
رأينا. يتضمن  الذي  المراجع  تقرير  وإصدار  يضمن   أو خطأ،  ال  لكنه  التأكيد،  من  عال   مستوى  هو  المعقول  أن                                                         والتأكيد 

                                                                                                                          المراجعة التي تم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما  عن التحريف  
                                                                                      ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت عد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة  الجوهري عند وجوده.

التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم    معقولة أنها قد تؤثر، منفردة  أو في مجملها، على القرارات االقتصادية 
 المالية. 

 
                                                                                                                          وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم  

                      ونقوم أيضا  بما يلي:  مراجعة.المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال ال
 
                                                                                                          تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواء  بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  •

ويعد خطر عدم اكتشاف أي   تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. 
ن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف تحريف جوهري ناتج ع

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
 
التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف   •

 يس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.القائمة، ول
 
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي  •

 أعدتها اإلدارة. 
 
                                                   واستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  استنتاج مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة،   •

                                                                                                          فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول قدرة الشركة على االستمرار في 
االنتباه في تقر العمل وفقا لمبدأ االستمرارية.  نلفت  تأكد جوهري، فإن علينا أن  يرنا إلى  وإذا خلصنا إلى وجود عدم 

 اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك االفصاحات غير كافية.
                               ومع ذلك، فإن أحداثا  أو ظروفا   وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع.

 ي توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة. مستقبلية قد تتسبب ف
 
تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت  •

 واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل. 
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 معلومات الشركة  -1
 

للبتروكيماويات )ينساب( )"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في   المملكة  شركة ينبع الوطنية  مدينة ينبع في 
م(  2006فبراير    13هـ )الموافق  1427محرم    14بتاريخ    4700009432العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

حصلت   م(.2006فبراير    11هـ )الموافق  1427محرم    12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في    49وفقا  للقرار الوزاري رقم  
م(. تعمل الشركة 2005أغسطس    23هـ )الموافق  1426رجب    18بتاريخ    1367م ص/الشركة على الترخيص الصناعي رق

 في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وفقا  للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
،  31396ص.ب   للشركة في ينبع،  يقع المكتب المسجل م.2010مارس    1بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  

  . 41912مدينة ينبع الصناعية 
 
  أساس اإلعداد  -2
 
 بيان االلتزام  2-1
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 
السعودية للمحاسبين والمراجعين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  األخرى المعتمدة من الهيئة 

 في المملكة العربية السعودية"(.
 
 أساس القياس  2-2
 

ع ما بعد الخدمة  يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية بالنسبة لمناف تم إعداد القوائم المالية وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية.
  للموظفين. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

تم تقريب جميع األرقام   تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
 إلى أقرب ألف لاير سعودي إال إذا أ شير إلى خالف ذلك. 

 
  ضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفترا -3
 

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات  
المحتملة. االلتزامات  عن  واإلفصاح  المرفقة  واإلفصاحات  المسجلة  والمطلوبات  والموجودات  هذه   والمصاريف  تستند 

ل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوام
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.

التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة  يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة  األساسية بصورة مستمرة.
  التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

 
(، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن 19)  إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد

أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  في القيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك  
تستمر اإلدارة في تقييم التأثير    وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف في فترات مستقبلية.

 (. 34بناء  على التطورات المستقبلية )انظر أيضا  اإليضاح 
 

 تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة إلى المخاطر وعدم التقين ما يلي: 
 

 (. 27و 18اإلفصاح عن تحليل الحساسية )اإليضاحان  •
 ( 27األدوات المالية )اإليضاح  إدارة مخاطر •
 (28إدارة رأس المال )اإليضاح  •
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 االحكام 3-1

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بتطبيق األحكام التالية والتي لها تأثير جوهري على المبالغ 
 المدرجة في القوائم المالية: 

 
 اعتبارات األصيل مقابل الوكيل   -العمالءاإليرادات من العقود مع  3-1-1

ت برم الشركة ترتيبات خدمات مناولة مع جهات ذات عالقة حيث يتم توريد مواد أولية أو أصناف مخزون شبه تامة الصنع  
وبموجب هذه الترتيبات، تستلم الشركة المواد األولية  )تحت التصنيع( مملوكة بواسطة جهة ذات عالقة للمعالجة اإلضافية. 

حددت الشركة أنها ال تسيطر على البضائع قبل نقلها إلى الجهة   من الجهة ذات العالقة وبعد المعالجة يتم توريدها للعميل.
تشير العوامل التالية إلى أن   المتناولة وليس لديها القدرة على توجيه استخدام المواد األولية أو الحصول على المنافع منها.

 ع قبل نقلها إلى الجهة المتناولة:الشركة ال تسيطر على البضائ 
 
 الشركة غير مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بوعدها لتقديم منتجات بتروكيماوية محددة.  ➢
 
ال يوجد لدى الشركة مخاطر مخزون قبل أو بعد نقل المنتجات البتروكيماوية المحددة إلى الجهة المتناولة، حيث أن هذه  ➢

 تحويل المنتجات لتلك الجهة بعد معالجة إضافية. الجهة توفر المواد األولية ، ويتم  
 

إضافة  لذلك، ليس لدى الشركة الخيار في تحديد سعر  وبالتالي، فقد حددت الشركة على انها هي الوكيل في هذه الترتيبات.
على أساس صيغة إن الثمن الذي تحدده الشركة في هذه العقود يمثل أتعاب خدمة المناولة فقط   منتجات بتروكيماوية محددة.

 متفق عليها وفقا  التفاقية المناولة.
 
 أجزاء مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات  3-1-2

يتم استهالك موجودات الشركة المصنفة ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها 
تصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهالك كل جزء عند تحديد العمر اإلنتاجي االق اإلنتاجية االقتصادية. 

وال بد من ممارسة الحكم للتأكد من المكونات الرئيسية ألصل أكبر، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة   بشكل مستقل. 
اإلنتا العمر  في  الفرق  مثل  النوعية  العوامل  وكذلك  للجزء  الكمية  األهمية  االعتبار  األساسي في  األصل  مع  بالمقارنة  جي 

 وطريقة االستهالك ودورة االستبدال / جدول الصيانة.
 
 الشركة كمستأجر  -خيارات التمديد واإللغاء  -عقود اإليجار  3-1-3

خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزا  اقتصاديا  لممارسة  
يتم إدراج خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار  التجديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.

تقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقييم   فقط في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد اإليجار )أو عدم إنهائه(.
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة   المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد.ما إذا كان من  

 معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.
 
 مبدأ االستمرارية  3-1-4

ستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد لالستمرار قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على اال
إضافة إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك   في نشاطها في المستقبل المنظور.

تحليل االستحقاق  اس مبدأ االستمرارية.وعليه، تم إعداد هذه القوائم المالية على أس حول قدرة الشركة على االستمرارية.
 . 34اللتزامات عقود اإليجار المفصح عنها في اإليضاح 

 
 التقديرات واالفتراضات  3-2

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ 
القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات  قائمة المركز المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على  

اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد   في السنة المالية الالحقة كما هو موضح أدناه.
السوق أو    إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا  للتغيرات في القوائم المالية.

وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة.
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة(  3-2
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-2-1

يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة 
 -تكاليف البيع  يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا   أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى.االستبعاد    - تكاليف البيعالعادلة ناقصا   

على أساس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار   االستبعاد
يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على  األصل.  االستبعاد  -تكاليف البيع  القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية  

يتم تحديد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل  ة المخصومة.أساس نموذج التدفقات النقدي
أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة  

تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات   لقيمة.المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في ا
 النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. 

 
 المخصصات   3-2-2

للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط االعتراف، بما في ذلك    تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقييم 
تعتمد تقديرات اإلدارة لالمور البيئية على طبيعة وجدية االحتواء وكذلك تكنولوجيا   تقدير التدفقات النقدية الصادرة المحتملة.

االعتبار، النظام. بعين  األخذ  بعد  التكاليف،  تقدير  إلى  القضائية  الدعاوى  القانونية وغيرها من   تستند مخصصات  المشورة 
كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير   المعلومات المتاحة حاليا.

تتضمن المخصصات   التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى. 
 لمتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة، أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة. ا

 
  االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين 3-2-3

سيتم سدادها في المستقبل  تمثل التزامات المنافع المحددة لما بعد الخدمة للموظفين ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات التي  
وتتطلب المحاسبة عنها من اإلدارة استخدام مزيد من االفتراضات بشأن المتغيرات مثل  وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها.

 معدالت الخصم ومعدالت زيادات الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف الرعايا الصحية المستقبلية.
االفتراضات.  هذه  بخصوص  خارجيين  اكتواريين  خبراء  مع  بالتشاور  الشركة  إدارة  تقوم  دوري،  يكون  وبشكل  أن  يمكن 

للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية  
 المتكبدة. 

 
 تعديالت سعر السوق  تقدير الثمن المتغير حول 3-2-4

قامت الشركة بتطوير نموذج  تقوم الشركة بتقدير األثمان المتغيرة التي يجب تضمينها في أسعار المعاملة لبيع البتروكيماويات.
إن   يستخدم النموذج مؤشرات أسعار السوق التاريخية لتقدير سعر البيع المؤقت. إحصائي لتوقع سعر البيع المؤقت للمنتجات.

 ت جوهرية في الخبرة مقارنة بنمط السعر التاريخي سوف تؤثر على سعر البيع المؤقت المقدر من قبل الشركة.أي تغيرا
 
 مخصص خسائر المخزون  3-2-5

التقادم أو الضرر المادي وغير ذلك.  الحركة البطيئة والركود و   تدرج الشركة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل 
َصن ِع  يتضمن تقدير تلك   الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من م 

  محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية والمتوقعة.
 
 الموجودات المالية  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن  3-2-6
تعتمد هذه المصفوفة بداية  على  مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية.  تستخدم الشركة مصفوفة 

تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على  معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها الشركة
مالي، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء    وبتاريخ كل تقرير ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال .

المستقبلية. التقديرات  في  للتغيرات  االقتصادية   تحليل  والظروف  الملحوظة  التاريخية  التعثر  معدالت  بين  الترابط  تقييم  إن 
المتوقعة هو تقدير جوهري.  المتوقع المتوقعة وخسائر االئتمان  التغيرات في إن مبلغ خسائر االئتمان  للغاية تجاه  ة حساس 

كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال  األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة
ا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. مدينة تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة للذمم ال تكون مؤشر 

(.27التجارية للشركة في اإليضاح )
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة(  3-2
 
 تقدير معدل االقتراض المتزايد  -عقود اإليجار  3-2-7

بسهولة،   اإليجار  عقود  في  الضمني  الفائدة  معدل  تحديد  للشركة  يمكن  لقياس ال  اإلضافي  االقتراض  معدل  يستخدم  وعليه 
اإليجار. الالزمة   التزامات  األموال  القتراض  دفعه  الشركة  على  يتعين  الذي  الفائدة  معدل  اإلضافي  االقتراض  معدل  يمثل 

للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان 
وبالتالي يعكس معدل االقتراض اإلضافي المبلغ الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديرا  عندما ال يكون  ماثل.م

هناك معدالت قابلة للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار )على سبيل المثال عندما ال 
در الشركة معدل االقتراض المتزايد باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت تق يكون بالعملة الوظيفية للشركة(.

 الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة. 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

تطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المذكورة فيما يلي السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها بشكل ثابت، فيما عدا  
 عند اعداد هذه القوائم المالية.  5في اإليضاح 

 
 معامالت العمالت األجنبية وأرصدتها  4-1
 

ملة  يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح فيه المعا
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة التشغيلية  مؤهلة أوال لإلثبات.

  يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل. السائدة في تاريخ التقرير المالي.
 

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

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة 4-2
 

  متداول.تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداول/ غير 
 

 تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة التشغيل العادية،  •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  •
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا  بعد السنة المالية، أو •
تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عندما تكون نقد وما في حكمه ما لم   •

 عشر شهرا  بعد سنة التقرير المالي.
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة التشغيل العادية،  •
 نائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. في حالة اقت  •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد سنة التقرير المالي أو  •
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير المالي  •
 

 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غير متداولة". 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  4-3
 

 تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. 
والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية  تشتمل هذه التكاليف على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت  

وعندما يتم إنشاء هذه الموجودات داخليا،   طويلة األجل )الموجودات المؤهلة( في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك.
تخدام المحدد له من قبل  فإن تكلفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصل لوضعه الحالي وموقعه ليكون جاهزا لالس

 اإلدارة ويتم استبعاد جميع التكاليف األخرى التي ال تعود إليها مباشرة مثل المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب.
يتم   يتم تحميل أي تكاليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد يتم إنشاؤه داخليا  وعائد إليه مباشرة.

دراج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة البدء بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات  إ
 .  واآلالت والمعدات ذات الصلة، شريطة أن تكون التكلفة عائدة إليه مباشرة 

 
لتكلفة مقارنة بإجمالي تكلفة البند، وإذا كان وعندما تكون أجزاء  من الممتلكات واآلالت الممتلكات والمعدات هامة من حيث ا 

مطلوبا  استبدال مثل هذه األجزاء/ المكونات، التي تختلف أعمارها اإلنتاجية عن األجزاء األخرى، على مراحل مختلفة، فإن 
وكذلك عندما   .الشركة تقوم بإثبات هذه األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة، واستهالكها وفقا  لذلك 

يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل مباشرة في القيمة 
يسجل كعنصر مستقل له عمر إنتاجي يساوي الفترة الزمنية حتى  الدفترية لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف.

إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المحدد، يتم احتساب أي قيمة  الرئيسي التالي )الصيانة الدورية(.موعد الفحص  
 تسجل جميع التكاليف األخرى للتشغيل لإلصالح والصيانة في قائمة الدخل عند تكبدها. دفترية حالية للصيانة السابقة فورا .

 
المتوق للتكاليف  القيمة الحالية  الوفاء بمعايير تدرج  عة بشأن إزالة أصل ما بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة 
 تقوم الشركة بتقييم التوقعات والتقديرات بشكل دوري إللغاء االلتزامات.  االعتراف بالمخصص المتعلق بذلك.

 
معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي معايير  يتم رسملة النفقات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، بما في ذلك تكاليف  

االعتراف، وهي بشكل رئيسي تمثل التكاليف المعتمدة بموجب التشريعات المعمول بها وهي مطلوبة الستمرار الحصول على 
يتم رسملة هذه   الترخيص للعمل أو يتم فرضها بموجب متطلبات الشركة اإللزامية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن.

 النفقات ضمن تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة. 
 

يحتسب االستهالك من تاريخ توفر بنود الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام المحدد لها أو فيما يتعلق باألصول التي يتم  
 إنشاؤها ذاتيا من تاريخ جاهزية هذه الموجودات لالستخدام المحدد لها.

 
 االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي: ويتم احتساب  

 
 سنة  40 - 13 مباني وتحسينات عقارات مستأجرة

 سنة  50 - 4 آالت ومكائن ومعدات ثقيلة
 سنوات  10 - 3 اثاث وسيارات وأجهزة حاسب الي 

 سنة  50 - 4 مختبر ومعدات أمان 
 سنة 20 - 1.5 محفزات 

 
تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطرق االستهالك وتعديلها، واألعمار حسبما هو مالئم، في نهاية 

  كل سنة مالية.
 

 ال يتم استهالك الموجودات تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها. 
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يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو  
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن  استبعاده.عند عدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استعماله أو  

إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل وذلك عند  
 التوقف عن إثبات األصل. 

 
له في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا  إلى القيمة القابلة لالسترداد 

 لالسترداد المقدرة له.
 
 عقود اإليجار  4-4
 

إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة   تقوم الشركة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد، أو يتضمن، عقد إيجار.
 نظير مقابل لذلك. على استخدام أصل محدد لفترة محددة 

 
 الشركة كمستأجر

تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلدراج وقياس جميع عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار  
تعترف الشركة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل   الموجودات منخفضة القيمة.

 ي استخدام الموجودات المعنية. الحق ف
 

 الموجودات حق االستخدام 
تقاس   )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(.   تقوم الشركة بإدراج موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار

ها نتيجة إعادة قياس                                                                                            موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديل
تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية  التزامات اإليجار. 

يتم استهالك موجودات حق االستخدام   ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة.
 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي:   على أساس

 
 سنة  50 – 30                                           أراضي مستأجرة  •
 سنة  11 –  5                                                        مساكن  •
  سنوات   5                                                        سيارات  •
 سنوات   5                                                 خطوط انابيب •
 

نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم  في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى الشركة في  
                                                   تخضع موجودات حق االستخدام أيضا  لالنخفاض في القيمة. احتساب االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل. 

 
 التزامات عقود اإليجار 

بالتزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الذي يتعين بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة باالعتراف  
ا أي حوافز  سداده على مدى فترة اإليجار.  تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقص 

و معدل،  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  المتغيرة  اإليجار  ودفعات  مدينة  القيمة  إيجار  بموجب ضمانات  سدادها  المتوقع  المبالغ 
ا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة   المتبقية.  كما تشتمل دفعات اإليجار أيض 

م إدراج دفعات يت  ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء.
اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها 

 الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 
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 )تتمة(  التزامات عقود اإليجار
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار حيث  

بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس  أن معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.
إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان  وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات.ازدياد الفائدة 

هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر 
يدرج عكس قيد   الدفعات(، أو وجود تغير  في التقييم الخاص بخيار شراء األصل األساسي.  أو المعدل المستخدم في تحديد تلك 

 تكلفة بند التمويل ضمن قائمة الربح او الخسارة. 
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة 
جل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود  تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األ 

ا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12اإليجار التي تبلغ مدتها   ا أو أقل اعتبار  ا اإلعفاء  شهر  كما تطبق أيض 
ت اإليجار المتعلقة بعقود  يتم إدراج دفعا من االعتراف بعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة التي تعتبر ذات قيمة متدنية.

 اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 الموجودات غير الملموسة 4-5
 

وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد   بالتكلفة.تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها  
 الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. 

 
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها  تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة.

مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند  عمر محدد على  
يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد   وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض.

مالية. نهاية كل سنة  األقل في  التغ  على  االقتصادية يتم معالجة  المنافع  استنفاذ  أو طريقة  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  في  يرات 
محاسبيا  وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في   –المستقبلية التي تضمنها األصل  

ر محدد في قائمة الدخل كمصروف وبما تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عم التقديرات المحاسبية.
 يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 
 فيما يلي فترة إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد: 

 
 سنوات  3                                    برامج وأخرى

 
تظم لتحديد مع إذا كان هناك انخفاض في القيمة ام ال للتأكد  يتم فحص الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بشكل من

ال يتم إطفاء الموجودات   وإال يتم التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي. فيما إذا كان التقييم ال يزال هناك ما يؤيده.
جود انخفاض في قيمتها إما بشكل منفرد أو  غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويا  للتأكد من عدم و

 على مستوى الوحدة المحققة للنقد. 
 

يتم قياس أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  
 لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند التوقف عن إثبات األصل. 

 
 البرامج  

تكبدها. البرامج كمصاريف عند  اختبار   تقيد تكاليف صيانة  إلى تصميم أو  التي تعود مباشرة  التطوير  إثبات مصاريف  يتم 
 منتجات برامج غير محددة وفريدة وتسيطر عليها الشركة حيث تدرج كموجودات غير ملموسة في حال تحقق ما يلي: 
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 )تتمة( البرامج 
 
 الجدوى الفنية إلكمال البرنامج كي يكون جاهزا  لالستخدام.  •
 نية اإلدارة لإلكمال البرنامج ومقدرتها على استخدام أو بيعه. •
 القدرة على استخدام او بيع البرنامج •
 سيحقق البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة يمكن إثبات كيف   •
 مدى توفر الموارد المالية والفنية والموارد االخرى الكافية إلكمال تطوير البرنامج لالستخدام او بيعه، و  •
 المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير. •
 

من البرامج تكاليف الموظفين وجزء مناسب من المصروفات غير    تتضمن التكاليف العائدة مباشرة والتي يتم رسملتها كجزء
 المباشرة. 

 
 تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة وتطفأ عندما يصبح األصل متاحا  لالستخدام

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  4-6
 

وفي  للتأكد من وجود أي مؤشر على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.تقوم الشركة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقييم  
حال وجود مثل هذا المؤشر أو عندما يكون مطلوبا  إجراء االختبار السنوي لألصل للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، 

لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة  تمثل القيمة القابلة   تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل.
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل، ما لم ينتج عن  ايهما اعلى، ناقصا  تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال.  - للنقد

وفي  ات من الموجودات. األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموع
حال تجاوزت القيمة الدفترية لأل صل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض  

 إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 
 

قيمتها   إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  يتم خصم  الحالية،  القيمة  تقدير  قبل وعند  لما  الخصم  باستخدام معدل  الحالية 
وعند تحديد القيمة العادلة  الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. 

، يتم  وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت ناقصا  تكاليف االستبعاد، يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق.
  استخدام طريقة تقييم مالئمة.

 
تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات، والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة 

  تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة  لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد بالشركة التي خصصت إليها الموجودات الفردية.
 يتم احتساب معدل النمو طويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة. فترة خمس سنوات.

 
يتم باالعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في فئات المصروفات التي تتفق  

  قيمته. مع وظيفة األصل الذي انخفضت
 

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض 
وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل   المثبتة سابقا  لم تعد موجودة أو نقصانها.

يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا  فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة  محققة للنقد.أو الوحدة ال
إن عكس القيد هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة   لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة.

لقيمة الدفترية التي قد سبق تحديدها بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة  لالسترداد عن القيمة الدفترية أو ا
يتم إدراج عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة   انخفاض لألصل في سنوات سابقة.

 م. التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة التقيي
 

التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود    –  باستثناء الشهرة   –  يتم سنويا  إجراء اختبار للموجودات غير الملموسة
وذلك على مستوى الوحدة المحققة للنقد، حسبما هو مالئم، وعندما تشير الظروف إلى    ديسمبر   31انخفاض في قيمتها كما في  

 الدفترية.إمكانية انخفاض القيمة 
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عدم انخفاض القيمة   إلى اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا في نهاية السنة عندما تشير الظروف أو األحداث    يتم 

 القابلة لالسترداد.  
 
لالسترداد لكل وحدة محققة للنقد المتعلقة بالشهرة، عندما تكون   القابلة  القيمة  تقييم   خالل  من  الشهرة   قيمة  انخفاض  تحديد   يتم 
 عكي   يمكن  المة القابلة لالسترداد للوحدة المحققة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.  القي

 االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة مستقبال .    خسائر
 
 األدوات المالية  4-7
 

 التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية عبارة عن أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما أو 
 
 الموجودات المالية ( 1
 

 االعتراف األولى والقياس 
تصنف الموجودات المالية، عند االعتراف األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 الدخل. اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام   أعمال الشركة إلدارتها.

الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت في حال الموجودات    وسيلة عملية، تقوم 
تقاس الذمم المدينة التجارية التي ال تشتمل على مكون تمويل هام،   المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 (. 15لة العملية بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )أو التي قامت الشركة بشأنها بتطبيق الوسي
 

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه 
يشار إلى هذا التقييم على أنه اختبار "  المبلغ القائم".تدفقات نقدية والتي هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل 

يتم تصنيف وقياس الموجودات   فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة المالية.
بصرف   قائمة الدخلدلة من خالل  المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العا

 النظر عن نموذج األعمال. 
 

يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات  
النقدية   النقدية. النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات  التدفقات  التعاقدية أو بيع الموجودات  يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت 

كالهما. أو  اقتناء   المالية  بهدف  أعمال  نموذج  المطفأة ضمن  بالتكلفة  والمقاسة  المصنفة  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم 
العادلة  الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. 
 

يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة  
 ي تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. أو اتفاقية في السوق )التجارة العادية( ف

 
 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية وهي:
 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  •
الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   •

  الدين(.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة  •

 عند التوقف عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(. 
 ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموجودات المالي •
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 )تتمة(  الموجودات المالية ( 1
 

 )تتمة(  القياس الالحق
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحق ا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع  تقاس   هذه الفئة األقرب صلة بالشركة.

 يتم إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. لالنخفاض في القيمة.
على النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم  تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة  

 المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( 
وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية    بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة 

 وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. العادلة  القيمة  ت يتم إدراج تغيرات  إعادة تدوير  التوقف عن اإلثبات، يتم  القيمة وعند  غير 
 العادلة المتراكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل. 

 
 حاليا ، ال يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق ملكية(. 

 
 الملكية( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق 

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق 
الملكية بموجب معيار المحاسبة   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق  بالقيمة  ملكية مصنفة 

 يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة".  المالية:( األدوات  32الدولي )
 

يتم إدراج توزيعات األرباح كإيرادات   ال يعاد تدوير مكاسب أو خسائر هذه الموجودات المالية على اإلطالق إلى قائمة الدخل.
ذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة أخرى في قائمة الدخل عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إ 

إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة  األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر.
 من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

 
 يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.حاليا ، ال 

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

في تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة، ويدرج صا
 التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل. 

 
 حاليا ، ال يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
 إلغاء االعتراف 

لة( )أي  يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماث
 استبعادها من قائمة المركز المالي الوحدة للشركة( عند: 

 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف   •

تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأل صل، آخر دون أي  
أو )ب( لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على  

 األصل. 
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 )تتمة(  إلغاء االعتراف
عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا  

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم  احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية.ما، وإلى أي مدى، 
المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، تستمر الشركة في االعتراف باألصل بقدر  

يتم قياس الموجودات   الشركة أيضا  باالعتراف بالمطلوبات المصاحبة لها. وفي تلك الحالة، تقوم  ارتباط الشركة المستمر بها.
 المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة. 

 
األصلية للموجودات أو   يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية

 الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل. 
 

 االنخفاض في القيمة 
 تقوم الشركة بإدراج مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

وعليه، ال تقوم الشركة   الشركة طريقة مبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق  
بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال  من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة على 

استناد ا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،  قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات  مدى العمر بتاريخ كل تقرير مالي.
 والتي يتم تعديلها وفقا  للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
ا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة   ا.  90تعتبر الشركة األصل المالي متعثر  لكن في بعض الحاالت، يمكن   يوم 

أنه من غير المحتمل أن تستلم  للشركة أيض   الداخلية والخارجية إلى  المعلومات  ا عندما تشير  المالي متعثر  ا اعتبار األصل 
يتم شطب  الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة.

 لة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقو
 
 ( المطلوبات المالية 2
 

 االعتراف االولي والقياس 
تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف االولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذمم دائنة، حسبما  

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئي ا بالقيمة العادلة، وفي حال االقتراضات بعد خصم التكاليف العائدة   هو مالئم. 
 تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة التجارية والتزامات عقود اإليجار والمطلوبات األخرى. مباشرة للمعامالت.

 
 القياس الالحق 

 ، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: لغرض القياس الالحق 
 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و  •
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود إيجار وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى(.  •
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات  

الدخل. قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  لها  االولي  االعتراف  عند  المخصصة  "مقتناة   المالية  كـ  المالية  المطلوبات  تصنف 
 تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب. ألغراض المتاجرة" في حال تم 
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 )تتمة( المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم تحديد المطلوبات المالية المخصصة عند   يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل.

االعتراف االولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االثبات األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء باألسس  
لم تقم الشركة بتحديد أي من المطلوبات المالية كـ "مطلوبات   (.9لمعيار الدولي للتقرير المالي )والمعايير التي نص عليها ا 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل". 
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود إيجار وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى(
بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة   بالشركة.هذه الفئة األقرب صلة 

يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة   االخرى الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ال.
 لفعال وعندما يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات في قائمة الدخل. الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة ا

 
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  ال 

 ي قائمة الدخل. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل ف يتجزأ من معدل الفائدة الفعال.
 

 إلغاء االعتراف 
وعند استبدال التزام مالي  يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

هذا  موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما  أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل  
يتم اثبات الفرق بين   االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد.

 القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل. 
 
 ( مقاصة األدوات المالية 3
 

بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج  
وسداد   الموجودات  بيع  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسوية  نية  وجود  وعند  المثبتة  المبالغ  لمقاصة 

 المطلوبات في آن واحد. 
 
 المخزون  4-8

 
لتنفيذ والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة )قطع الغيار(  يتم تقييم المخزون بما في ذلك المواد الخام واألعمال تحت ا 

أي أسعار الشراء التاريخية وفقا  لمبدأ متوسط التكلفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف العائدة مباشرة )بصفة أساسية   –بالتكلفة 
 الرسوم والنقل( وبصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل. 

 
ل تحت التنفيذ والبضاعة تامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة والجزء المالئم من المصروفات غير يشتمل مخزون األعما

 المباشرة الثابتة والمتغيرة. 
 

تستبعد خسائر المخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى والنفقات المتكبدة خالل فترة الصيانة غير  
يعتمد توزيع المصروفات غير المباشرة في نهاية السنة لغرض تقييم المخزون على  اإليقاف من تكلفة المخزون.المخطط لها /  

يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون على أساس المتوسط   القدرة العادية أو االنتاجية الفعلية للسنة ـ أيهما أعلى.   
صافي القيمة القابلة للتحقق   لمخزون الذي يتم شراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخصومات.يتم تحديد تكلفة ا المرجح للتكاليف.

هي سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا  التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف الضرورية التقديرية إلتمام  
 البيع. 
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 مخزون الخردة والمنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية 
تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانا  إلى إنتاج منتج مشترك في ذات الوقت أو قد تؤدي إلى إنتاج منتجات ثانوية أو خردة  

في حال عدم تحديد تكلفة تحويل هذه المنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية  التدوير(.)إما غير قابلة لالستعمال أو قابلة إلعادة  
و/أو الخردة بشكل غير منفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية، فإنه يتم توزيعها على أساس معقول وثابت لهذه المنتجات والمنتجات  

لقيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما في مرحلة عملية االنتاج  يعتمد التوزيع على ا المشتركة والمنتجات الثانوية و/أو الخردة.
 عندما يمكن تحديد المنتجات بشكل منفصل أو اكتمال االنتاج.

 
وفي حال كانت المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكلفة عليها أو أنها غير كافية لعمل ذلك، فإنه يتم  

ونتيجة لذلك،   ن بصافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم خصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي.قياس هذه البنود ضمن المخزو
 ال تكون القيمة الدفترية لمخزون المنتج الرئيسي مختلفة اختالفا  جوهريا  عن التكلفة. 

 
وفي حال بيع   دة للسنة في قائمة الدخل.تنخفض قيمة تكلفة اإليرادات وفقا  لصافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والخر 

المنتجات الثانوية الحقا ، يتم تسجيل المتحصالت كإيرادات مع تكلفة مقابلة لإليرادات التي تم تسجيلها اعتمادا  على صافي 
 يرادات أخرى. القيمة القابلة للتحقق المسجلة مسبقا ، أما فيما يتعلق بالخردة، فإنه يتم تسجيل المتحصالت ناقصا  التكلفة كإ

 
 قطع الغيار االستهالكية 

قد تشتمل المواد   المواد االستهالكية هي المواد األولية التي يتم استهالكها في انتاج منتجات نصف تامة الصنع أو تامة الصنع.
 االستهالكية على مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات. 

 
تخدامها بشكل تبادلي في اآلالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية قطع الغيار هي القطع التي يمكن اس

تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة  واإلصالح وتجديد اآلالت والمعدات أو التي يتم استخدامها في الحاالت الطارئة في اإلصالح.
 من قطع الغيار التالية:

 
االنتاج أو التي يتم شراؤها الحقا  لكنها ترتبط بآالت محددة أو خط انتاج والتي   المعدات تحت الطلب المقتناة مع اآلالت/خط  -

تتم رسملة  قلما يكون هناك حاجة ضرورية لها لتشغيل اآلالت يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها في جميع األوقات. 
لشراء على مدى العمر االنتاجي للعنصر هذه المنتجات كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ ا

التي سيتم االستفادة منها ال تشكل هذه جزءا  من معايير رسملة  أيهما أقل.-أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت 
  المخزون التي يتم استيفاؤها ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
خطوط االنتاج المحددة الطويلة األجل والتي يتم استبدالها أو تجديدها بشكل العناصر القابلة لإلصالح الخاصة باآلالت /   -

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

وال  بحسب العمر االنتاجي للعنصر والقيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت والمعدات التي تم تركيبها فيها ـ أيهما أقل. 
 تشكل هذه العناصر جزءا  من المخزون. 

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

على آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة آالت أو خطوط انتاج أو أي سلع يمكن أن تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل  
يتم تصنيف هذه القطع "كمواد استهالكية وقطع غيار" ضمن المخزون. إال في حال زادت عن الحد ولديها   تشغيل اآلالت.

تخضع العناصر التي يتم تسجيلها ضمن  عمر انتاجي أكثر من سنة، فإنه يتم تسجيلها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. 
وفي حال حققت مثل هذه العناصر معايير  المخزون لتقييم مخصص التلف وتحمل على قائمة الدخل عند تركيبها أو استخدامها.

  لعناصر القابلة لإلصالح كما جاء أعاله. الرسملة، فتكون طريقة استهالكها مماثلة ل
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف  

 

26 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
 
 المخزون )تتمة(  4-8
 

 مقايضات المخزون 
 لدى الشركة أنواع مختلفة من معامالت مقايضات المخزون المؤهلة من حيث الموقع أو الوقت.

 
 مقايضات الموقع 

سلع متشابهة ضمن فترة زمنية قصيرة محدودة، وال يترتب على مثل هذه المعامالت تمثل عمليات مقايضات المخزون تبادل 
يتم االعتراف بإيرادات تبادل البضائع فقط إذا كانت غير متشابهة من حيث الطبيعة أو عندما تؤدي المقايضة  أساس تجاري.

ك، تسجل هذه المعامالت كمخزون تحويالت وإذا لم تكن الحالة كذل إلى تغيير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول.
 بالتكلفة ويسجل األثر المقابل لها كذمم مدينة أو دائنة. 

 
 مقايضات الوقت 

إذا كانت المقايضات لفترة زمنية أطول بحيث تتغير األسعار بشكل جوهري خالل هذه الفترة، أو تتضمن ارسال البضاعة 
بحيث تدل على وجود أساس تجاري يتم تسجيلها كمبيعات ومشتريات بناء  على  تامة الصنع إلى أطراف أخرى )ألي شركة( 

 سعر التحويل المتفق عليه.
 

 المناولة في مراحل التصنيع 
ضمن ترتيبات المناولة في مراحل التصنيع، تعتبر الشركة كعميل ومالك للمخزون مع الجهة المتناولة، وتقوم الشركة بتسجيل  

المناولة على أساس صيغة متفق عليها وفقا  التفاقية المناولة تحت بند "إيرادات أخرى" في قائمة الدخل )اإليضاح  أتعاب خدمات  
4-15.) 
 
 النقد وما في حكمه  4-9
 

يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل وودائع ألجل واستثمارات ذات سيولة  
استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في    عالية بمواعيد

 التغير في القيمة. 
 
 المخصصات  4-10
 

 عام 
ت درج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ي طلب  

سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء  من الشركة  
وحيثما تتوقع إدارة الشركة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد   تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام.

يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص   قط عندما يكون السداد مؤكدا  فعليا .تأمين، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن ف
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهري ا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل  في قائمة الدخل بعد طرح أي سداد.

ا، المخاطر المتعلقة باالل عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة   تزام.ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئم 
 في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. 

 
 العقود الملزمة 

يتم تسجيل مخصص للعقود الملزمة عندما تكون المنافع المتوقعة التي تحصل عليها الشركة من هذه العقود أقل من التكلفة 
 التي ال يمكن تجنبها لاللتزام بموجب العقد. 
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 االلتزامات قصيرة األجل
يتم إثبات االلتزامات المتعلقة بالرواتب واألجور، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت  

األثاث، والتي من المتوقع سدادها بالكامل في غضون اثني عشر شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها تعليم األطفال وبدل  
الموظفون الخدمة ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المالية، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها  

 التزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة المركز المالي. يتم عرض المطلوبات ك عند تسوية االلتزامات.
 

 التزامات منافع موظفين طويلة األجل
تشمل التزامات منافع الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة الطويلة واإلجازات  

 بعد نهاية السنة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي الصلة( وتقاس بالقيمة شهرا    12السنوية التي ال يتوقع تسويتها بالكامل خالل  
الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بواسطة الموظفين حتى نهاية السنة التي أعدت  

يجب إيالء اهتمام إلى مستويات   كمطلوبات غير متداولة.  عنها القوائم المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتسجل
الخدمة. وفترات  التاريخية  التناقص  ومعدالت  المغادرين  الموظفين  وخبرة  المتوقعة  المستقبلية  واألجور  يتم خصم   الرواتب 

المالية لسندات الشركات العالية   الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية السنة التي أعدت عنها القوائم 
يدرج إعادة   السيولة مع الشروط والعمالت التي تتوافق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية التقديرية لخارج الشركة المستقبلية.

 القياس كنتيجة لخبرة التعديالت والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخر. 
 

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

 
 برامج المساهمات المحددة 

برنامج المساهمات المحددة هو برنامج منافع ما بعد الخدمة الذي تقوم الشركة بموجبه بدفع مساهمات ثابتة لمنشأة منفصلة وال  
مبالغ. لدفع  أو ضمني  قانوني  التزام  استحقاقها. يوجد  حال  موظفين  منافع  كمصروف  المساهمات  المساهمات  تدرج  تدرج 

قد يستثمر الموظفين المؤهلين   المدفوعة مقدما  كأصل في حدود النقد المرتجع أو التخفيض في الدفعات المستقبلية المتوفرة.
 المساهمات المحددة جزءا  من عوائدهم في صناديق برنامج متنوعة.والمشاركين في برنامج 

 
تدير الشركة برنامج ادخار لتشجيع الموظفين السعوديين لعمل ادخارات بشكل يضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم  

الموجود.  للبرنامج  غير   وفقا   منفصل  بنكي  في حساب  المشاركين  من  االدخار  مساهمات  العادية تودع  التشغيلية  الحسابات 
هذا النقد عبارة عن رصيد مقيد ولغرض العرض في القوائم المالية، يتم تسويتها مع االلتزام ذي الصلة بموجب برنامج  للشركة.

 االدخار ويتم االفصاح عن صافي االلتزام للموظفين ضمن التزام منافع الموظفين. 
 

 برامج المنافع المحددة 
يوجد لدى الشركة بصورة   محددة هو برنامج المنافع لما بعد الخدمة ويختلف عن برنامج المساهمات المحددة.برنامج المنافع ال

 أساسية برامج منافع نهاية الخدمة وتأمين طبي لما بعد الخدمة وتأمين على الحياة مؤهلة كبرامج منافع محددة. 
 

 منافع نهاية الخدمة
ي قائمة المركز المالي فيما يتعلق ببرامج منافع ما بعد الخدمة عبارة عن القيمة العادلة صافي أصل التقاعد أو االلتزام المدرج ف

المالي. التقرير  تاريخ  في  كما  المتوقعة  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة  ناقصا   ـ  إن وجدت  ـ  البرنامج  يتم   لموجودات 
يتم تحديد   اريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.احتساب التزام المنافع المحددة سنوي ا من قبل خبراء اكتو

الفائدة   أسعار  باستخدام  المقدرة  الصادرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  المحددة عن طريق خصم  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة 
تي لها فترات استحقاق تقارب فترات االلتزام  لسندات الشركات عالية الجودة والمسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، وال 

يتم احتساب صافي  وفي حالة عدم وجود أسواق لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. ذات الصلة.
هذه التكلفة  تدرج   تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرامج.

 في قائمة الدخل. تكاليف التمويل ضمن 
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 )تتمة(  منافع نهاية الخدمة
يتم إدراج مكاسب وخسائر إعادة القياس الناشئة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي  

 تحصل خاللها في الدخل الشامل اآلخر. 
 

عاملة مباشرة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي ال
 في قائمة الدخل كتكاليف خدمة سابقة. 

 
متساِو لكل سنة خدمة والفائدة    بشكلتتكون التكاليف المتعلقة بمثل هذه الخطط بصقة اساسية من القيمة الحالية للمنافع العائدة  

 على هذا االلتزام بخصوص خدمة الموظف في السنوات السابقة.  
 

لتكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة في قائمة الدخل مع عكس قيد االلتزام حسب  يتم اإلدراج الفوري  
أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة التقييمات االكتوارية والتغيرات في  معدالت الخصم المستخدمة وتسجل كتكاليف تمويل.
 اآلخر. االفتراضات تعتبر إعادة قياس في الدخل الشامل 

 
  تأخذ عملية التقييم االكتواري بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة.

 
 التأمين الطبي على الحياة 

عاليهم. تستحق التكاليف المتوقعة   تقدم الشركة منافع العناية الصحية التقاعدية والتأمين على الحياة لألشخاص المؤمنين طبيا  وم 
تحمل / تقيد   ذه المنافع على مدى فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج المنافع المحددة.له

التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الدخل الشامل  مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن خبرة 
  م تقييم هذه االلتزامات سنويا  بواسطة مختصين مستقلين ومؤهلين.يت  اآلخر في السنة التي تظهر بها.

 
 برامج تحفيزية قصيرة وطويلة األجل

تقوم الشركة بإدراج التزام ومصروف لبرامج المكافآت والحوافز وفقا  لمعادلة تأخذ بالحسبان المبلغ التقديري المتوقع دفعه بناء   
ص في حال كانت ملزمة تعاقديا  أو إذا هناك ممارسة سابقة أدت إلى إيجاد التزام  تقوم الشركة بإدراج مخص على أداء الشركة.

 ضمني وفي حال استحق المبلغ خالل فترة ما اعتمادا  على التوقع المستهدف وعمل تقدير موثوق لتقدير مبلغ االلتزام. 
 

 منافع انهاء الخدمة )برنامج التقاعد المبكر( 
الخدمة عندما يتم انهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي أو عند موافقة الموظف بشكل  يستحق دفع منافع انهاء 

)أ( عدم   تقوم الشركة بإدراج منافع الخدمة في هذه التواريخ بشكل مسبق عند: طوعي على التقاعد المبكر مقابل هذه المنافع.
( عند قيام الشركة بإدراج تكاليف إعادة الهيكلة التي تتضمن دفعات قدرة الشركة على سحب العرض الخاص بهذه المنافع )ب

وفي حال تقديم عرض للتشجيع على موافقة الموظف بشكل طوعي على التقاعد المبكر، فيتم قياس منافع  منافع انهاء الخدمة.
شهرا  بعد    12حق خالل أكثر من  ويتم خصم المنافع التي تست انهاء الخدمة بناء  على عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض.
 انتهاء السنة التي أعدت عنها القوائم المالية إلى القيمة الحالية.

 
 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين 

قامت الشركة بتأسيس برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين يوفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء وحدات سكنية من خالل 
  تنتقل ملكية المنازل عند االنتهاء من جميع الدفعات. حدد من السنوات.سلسلة دفعات خالل عدد م

 
بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف مقابل المنزل يمكن اعادتها للموظف في حال 

للموظفين كاصل غير متداول مدفوع   يتم االعتراف ببرنامج تمليك وحدات سكنية ترك الموظف العمل وأعاد المنزل للشركة.
السكنية الى الموظفين واطفاؤها على مدى فترة سداد المرفق المستحق من  الوقت الذي يتم فيه توزيع الوحدات  مقدما في 

 الموظفين. 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف  

 

29 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
 
 منافع الموظفين )تتمة(  4-11
 

 برنامج القرض السكني للموظفين 
يتم   تقدم الشركة قرض سكني دون فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة خالل فترة الخدمة لغرض شراء أو بناء منزل أو شقة.

  سداد القرض على أقساط شهرية من خالل االقتطاع من بدل السكن للموظف.
 

غير متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة    يتم إدراج برنامج القرض السكني للموظفين كأصل مالي
يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي الذي أعطي للموظف تحت بند "منافع موظفين مدفوعة مقدما    معدل الفائدة الفع ال.

 غ كدخل فائدة مقابل ذمم مستحقة القبض من الموظفين.يتم اطفاء نفس المبل غير متداولة" وتطفأ كمصروف مساو  لفترة الخدمة.
 

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

 تظل السيارة مملوكة للشركة. مقابل أن يدفع الفرق.للموظف خيار الحصول على سيارة ذي قيمة أعلى   ثابتة من السنوات.
تخضع ترتيبات نقل ملكية السيارة للموظف لسياسة الموارد البشرية التي تحدد الظروف التي يتم بموجبها نقل ملكية السيارة  

 إلى الموظف. 
 
 ربحية السهم  4-12
 

 يتم احتساب الربحية األساسية للسهم من خالل تقسيم: 
 العائد لحملة األسهم للشركة ويستثنى أي تكاليف خدمات حقوق ملكية عدا األسهم العادية. الدخل  •
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية المعدلة بحسب عناصر المكافأة في األسهم العادية  •

 الصادرة خالل السنة ويستثنى منها أسهم الخزينة. 
 

 فض للسهم األرقام المستخدمة في تحديد الربح األساسي للسهم ليأخذ ما يلي في االعتبار: يعدل الربح المخ
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، و  •
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كانت لتكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم المخفضة المحتملة  •

 إلى أسهم عادية. 
 
 الزكاة والضريبة  4-13
  

 الزكاة 
ايهما اعلى وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك   يتم فرض الزكاة على الدخل المعدل الخاضع للزكاة او الوعاء الزكوي

تحتسب الزكاة باستخدام الوعاء الزكوي والذي يجعل هذه الرسوم ال تستند الى الدخل   )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية.
 ويحمل المخصص على قائمة الدخل.  الخاضع للزكاة.

 
 ضريبة االستقطاع 

 لمتعلقة بتوزيعات األرباح واالمتيازات والفوائد ورسوم الخدمات كمطلوبات.تدرج ضريبة االستقطاع ا 
 

 ضريبة القيمة المضافة 
تدرج الموجودات والمصروفات ناقص   ضريبة القيمة المضافة إال عندما يتم تكبد ضريبة قيمة مضافة نتيجة شراء موجودات  

الزكاة   هيئة  من  استردادها  يمكن  القيمة  أو خدمات ال  ادراج ضريبة  يتم  الحالة  هذه  وفي  )"الهيئة"(،  والجمارك  والضريبة 
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة  المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق. 

 الذمم الدائنة األخرى. القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى، الهيئة كجزء من الذمم المدينة االخرى أو 
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 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على حملة األسهم 4-14
 

 تقدير الشركة.تعترف الشركة بااللتزام من أجل التوزيع النقدي على حملة األسهم بالشركة عندما يتم اعتماد التوزيع بمنأى عن  
يتم   يتم تقييم اعتماد التوزيع وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية مع الموافقة على التوزيع من قبل المساهمين.

 وتقيد توزيعات األرباح األولية عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.  االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية.
 

التوزيعات غير النقدية ـ إن وجدت ـ بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف   يجب قياس
عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية  بها مباشرة في حقوق الملكية.

 قائمة الدخل. للموجودات الموزعة يدرج في 
 
 اإليرادات من العقود مع العمالء  4-15
 

 إيرادات المبيعات 
يتم قياس اإليرادات   تعترف الشركة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على البضائع المباعة إلى العميل بعد تطبيق شروط الشحن.

االعتبار شروط السداد المحددة بالعقد، باستثناء الضرائب  بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين  
 يتم تقييم ترتيبات اإليرادات مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كأصيل أو وكيل.  أو الرسوم.

 
 السعر االولي  -السعر المتغير 

الترتيبات السعر االولي الذي يحمل على العميل عند نقل  تحدد مثل هذه   تبيع الشركة منتجاتها بموجب ترتيبات أسعار متغيرة. 
وفي  السيطرة على المنتجات يتم تحديد السعر النهائي للمنتجات فقط من خالل الرجوع إلى الفترة التي تنتهي بعد ذلك الوقت.

سجيل اإليرادات عند نقل  مثل هذه الحاالت وبغض النظر عن المعادلة المستخدمة في تحديد األسعار األولية والنهائية، يتم ت
 السيطرة على المنتجات بمبلغ يمثل مبلغ الثمن النهائي المتوقع أن تستلمه الشركة.

   
بينما تقوم الشركة بتسجيل "ذمم مدينة" لألسعار األولية، يجب عدم تسجيل التغيرات الالحقة في السعر النهائي كإيرادات في 

السعر النهائي )طالما أن هذه التغيرات تنتج عن التغيرات في سعر السوق/ مؤشر تلك النقطة من الوقت الذي يتم فبه تحديد  
يمكن ان يتم تسجيل إعادة   يمكن أن يتم اعتبارها الحقا  كإعادة قياس كأصل مالي بالقيمة العادلة. أسعار السوق للمنتجات(.

 القياس هذا كإيرادات منفصلة. 
 

  يرادات مع تسجيل مبلغ اضافي مستحق القبض ضمن ذمم مدينة تجارية.يتم تسجيل تحديثات السعر االولي مقابل اإل
 

 ترتيبات المناولة 
المناولة. الترتيبات باستثناء ترتيبات صناعة  بالشركة في عقود خدمة  تعمل الشركة كأصيل في جميع  الثمن الخاص  يعتبر 

 التفاقية المناولة "كإيرادات أخرى" في قائمة الدخل. المناولة كأتعاب خدمة مناولة على أساس الصيغة المتفق عليها وفقا  
 
 إيرادات التمويل 4-16
 

إن معدل  فيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة السائد.
المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة على مدى الفائدة السائد هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد  

العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسبا، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات  
يتم االعتراف باألرباح من الودائع ألجل على أساس  ل.يتم إدراج إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في قائمة الدخ المالية.

 االستحقاق. 
 
 التكاليف والمصروفات  4-17
 

 تكلفة اإليرادات 
إيرادات. كتكلفة  المباشرة  التصنيع  ومصروفات  اإلنتاج  تكاليف  المباشرة   تصنف  والعمالة  الخام  المواد  البند  هذا  يتضمن 

 والتكاليف المباشرة األخرى. 
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 )تتمة(  والمصروفات التكاليف  4-17
 

 مصاريف البيع والتوزيع 
تتضمن هذه التكاليف بشكل أساسي رواتب   تتضمن هذه المصروفات التكلفة المتكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع بالشركة.

الرسوم. وهذه  البيع  الى عموالت  اللوجستية إضافة  والمصروفات  والتوزيع  التسويق  المبيعات،  تتضمن   موظفي  أيضا   كما 
 تخصيص بعض المصروفات العمومية غير المباشرة. 

 
 المصروفات العمومية واالدارية

وكذلك تتضمن توزيع  تتعلق هذه المصروفات بالمصروفات التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع او تقديم خدمات.
 تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع. المصروفات العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى 

 
ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية،    المصروفات غير المباشرة يتم توزيع  

 متى يكون مطلوبا ، على أساس ثابت. 
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات  -5
 

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير 
 

لم   م أو بعد ذلك التاريخ.2021يناير    1طبقت الشركة ألول مرة بعض التعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  
المفعول بعد، باستثناء التعديل على  تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية 

 . المتحصالت قبل االستخدام المرجو "الممتلكات واآلالت والمعدات". 16ر المحاسبة الدولي معيا
 
المتحصالت قبل االستخدام  "الممتلكات واآلالت والمعدات":  16التطبيق المبكر للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي    5-1

 المرجو
 

من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع  تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند  
وبدال  من  التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.

ويجب أن تطبق التعديالت   .الدخلقائمة    ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في
بأثر مستقبلي فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما  

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.  تقوم المنشأة بتطبيق التعديل.
 
( ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -ائدة المرجعي  إحالل سعر الف  5-2

 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)
 

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

 
ها الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة والتعامل مع •

  كتغيرات على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.
العالقة  • توقف  دون  التحوط  وتوثيق  التحوط  لتخصيص  البنوك  بين  الفائدة  سعر  لتعديل  وفقا   المطلوبة  التعديالت                                                                                                         بعمل 

  التحوطية.
ند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل ع  •

  كتحوط لعنصر التحوط. 
 

تنوي الشركة استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.
دخولها حيز التنفيذ. 
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 )تتمة(  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

  16م والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2021يونيو  30بعد  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد
 

"عقود اإليجار"   16م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020مايو    28بتاريخ  
( 16تتيح التعديالت اعفاء المستأجرين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) "19"امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد  

تعديل ع  - كوفيد  توجيهات حيال  لوباء  المباشرة  اآلثار  الناتجة عن  اإليجار  امتيازات  إلى  اإليجار  كوسيلة عملية  .19قود 
من المؤجر كتعديل لعقد    19مساعدة، يمكن ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد  

الناتجة عن كوفيد   اإليجار. اإليجار  تغيير في دفعات  للمحاسبة عن أي  باستخدام هذا االختيار  المستأجر  المتعلقة   19يقوم 
(، في حال لم يكن التغيير  16بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

  تعديال  في عقد اإليجار.
 

م، قام  2021مارس    31، في  19-م لكن نتيجة استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30يق التعديل حتى  كان يتوجب تطب 
تسري التعديالت على الفترات   م.2022يونيو   30مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الطريقة المساعدة حتى 

في حال دخلت حيز    19-تستلم الشركة أي امتيازات تتعلق بـ كوفيد  مع ذلك، لم  م.2021أبريل   1السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 التنفيذ ضمن فترة السماح في التطبيق. 

 
 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ  -6
 

تزم  تع تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
 الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. 

 
 تصنيف المطلوبات كمتداولة أوغير متداولة  (:1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 6-1
 

من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديالت على الفقرات من  2020في يناير  
 توضح التعديالت:  لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. 1
 
 ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية،  •
 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي،  •
 المنشأة حق التأجيل، ووان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتمالية ان تمارس  •
فقط إذا كان أحد المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل الى أداة حقوق ملكية فإن الشروط من االلتزام ال يؤثر على  •

 تصنيفها 
 

بأثر  م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق  2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
 ال يوجد للتعديالت تأثير جوهري على الشركة كما في تاريخ التقرير المالي.  رجعي.

 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام   6-2
 

 -تجميع األعمال   - 3 م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي2020في مايو 
العام. اإلطار  مفهوم  إلى  القوائم   اإلشارة  إعداد وعرض  العام مكان  إلى اإلطار  التعديالت هو إحالل اإلشارة  الغرض من 

في   الصادر  مارس  1989المالية،  في  الصادر  المالي  للتقرير  العام  اإلطار  مفهوم  إلى  اإلشارة  مع  تغير  2018م،  دون  م 
لتجنب    3كما أضاف المجلس أيضا  استثناء  إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي   المتطلبات بشكل جوهري.

التي قد تقع ضمن نطاق معيار  الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة  مسألة مكاسب او خسائر "اليومين" المحتملة 
الدولي   المعايير    37المحاسبة  في نفس الوقت، قرر  "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  21الدولية رقم  أو تفسير لجنة 

المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عن احالل  
ترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ  تنطبق التعديالت على ف  اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على  م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي.2022يناير    1في  
 الشركة. 
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 )تتمة(  المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ -6
 
 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة  6-3
 

لتحديد أي التكليف التي    37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
إلى   يؤدي  أنه  أو  العقد معاوضة  كان  إذا  ما  لتقدير  المنشأة تضمينها  التكلفة  خسائر.تحتاج  التعديالت على "طريقة  تنطبق 

التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي  المباشرة".  التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كال  من  تتضمن 
بشكل واضح  ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها   تتعلق مباشرة بأنشطة العقد.

 م.2022يناير    1تسري التعديالت على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد   على الطرف المقابل بموجب العقد.
ستقوم الشركة بتطبيق هذه التعديالت على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم  

 يق التعديالت ألول مرة. فيها تطب
 
الشركة التابعة التي تطبيق    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  1المعيار الدولي للتقرير المالي    6-4

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.
 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  م للمعايير الدولية للتقرير المالي،2020-م 2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  
يسمح التعديل للشركة التابعة  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.  -  1تعديال  على المعيار الدولي للتقرير المالي  

استخدام المبالغ  لقياس فروقات الترجمة المتراكمة ب  1الدولي للتقرير المالي    المعيار"أ"( من    16-باختيار تطبيق الفقرة )د
ي طبق التعديل أيضا    المصفح عنها في الشركة االم، استنادا  إلى تاريخ تحول الشركة االم غلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

يدخل   .1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي    16-على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
ليس   م مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير    1ديل حيز التنفيذ على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  التع 

 من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة. 
 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  %10فحص نسبة  -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  6-5
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020-م 2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي  .9تعديال  على المعيار الدولي للتقرير المالي  

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او  إما جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي.
 المقترض او المقرض بالنيابة.المستلمة بين المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما  

تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية التي  
 تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. 

 
 م مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير    1ي تبدأ في أو بعد  يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات التقارير المالية السنوية الت

تقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية 
 لتعديالت أثر جوهري على الشركة.ليس من المتوقع أن يكون ل األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.
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حيث يقدم تعريفا لـ "التقديرات    8في شهر فبراير، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
بين   المحاسبية".  التمييز  التعديل  وتصحيح  يوضح  المحاسبية  السياسات  في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات 
 كما يوضح كيفية استخدام المنشآت ألساليب التقييم والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.  االخطاء.

 
ى التغيرات في السياسات  يناير او بعد هذا التاريخ وتنطبق عل  1تسري التعديالت على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  

التطبيق المبكر مسموح لطالما تم االفصاح   المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة.
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  عن هذه الحقيقة.

  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 )تتمة(  التنفيذالمعايير الصادرة التي لم تدخل حيز  -6
 
بيان    - والمعيار الدولي للتقرير المالي  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  6-7

  2التطبيق 
 

م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي والمعيار الدولي للتقرير 2021في فبراير  
التطبيق    -المالي   االفصاحات    2بيان  في  الهامة  األحكام  للمنشآت حول  وأمثلة  توجيهات  تقدم  التي  الهامة"  االحكام  "عمل 

( 1عديالت المنشآت على تقديم افصاحان حول السياسة المحاسبية المستخدمة في )تساعد الت الخاصة بالسياسات المحاسبية.
( إضافة 2عن سياساتها المحاسبية الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة" و)  لإلفصاحاستبدال المتطلبات للمنشآت  

  سياسات المحاسبية.توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية في اتخاذ القرارات حول إفصاحات ال
 

م أو بعد هذا التاريخ مع السماح 2023يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ في    1تنطبق تعديالت معيار المحاسبة الدولي  
تقدم توجيهات غير الزامية في تطبيق تعريف الجوهرية على معلومات   2وبما أن التعديالت على بيان التطبيق   بالتطبيق المبكر.

  ت المحاسبية، فإن تاريخ دخولها حيز التنفيذ غير الزامي.السياسا
 

 تقوم الشركة حاليا  بتقييم تأثير التعديالت لتحديد التأثير على االفصاحات في السياسات المحاسبية للشركة. 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 الممتلكات واآلالت والمعدات -7
 
 م2021ديسمبر  31 
مباني  

وتحسينات على  
 مباني مستأجرة

 
آالت ومكائن 
  ومعدات ثقيلة

 
 

 أثاث 

 
 

 سيارات 

 
 أجهزة

 حاسب آلي 

 
 مختبر 

 ومعدات أمان 

 
 

 محفزات 

 
أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ 

 
 

 المجموع
          

          التكلفة: 
 22,403,227  890,660  160,697 48,624 106,756 31,922 18,679 20,935,885  210,004 في بداية السنة 

 394,730  202,773  9,181 512 3 ــ      779 177,114  4,368  إضافات
 ــ      ( 319,908) 75,755 904 3,208 ــ      4,356 220,371  15,314 تحويالت 
 ( 89,472) (615) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ( 88,857) ــ      استبعادات 

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
 22,708,485  772,910  245,633 50,040 109,967 31,922 23,814 21,244,513  229,686 في نهاية السنة

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
          القيمة استهالك وانخفاض في 

 11,324,729  71,392  114,262 48,624 98,708 30,320 13,444 10,866,551  81,428 في بداية السنة 
 747,311,2  ــ      38,741 215 5,693 559 4,265 1,172,127  10,147 مخصص محمل للسنة 

 111,889 63,500 ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      48,389 ــ      القيمة  انخفاض
 ( 068,88) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ( 068,88) ــ      استبعاد 

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
 12,580,297  134,892  153,003 48,839 104,401 30,879 17,709 11,998,999  91,575 في نهاية السنة

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
          صافي القيم الدفترية: 

           
 10,128,188  638,018  92,630 1,201 5,566 1,043 6,105 9,245,514  138,111 م 2021ديسمبر  31في 

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 )تتمة(  الممتلكات واآلالت والمعدات -7
 
 م2020ديسمبر  31 
مباني  

 وتحسينات على  
 مباني مستأجرة

 
آالت ومكائن 
  ومعدات ثقيلة

 
 

 أثاث 

 
 

 سيارات 

 
 أجهزة

 حاسب آلي 

 
مختبر  

 ومعدات أمان 

 
 

 محفزات 

 
أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ 

 
 

 المجموع
          

          التكلفة: 
 22,029,125  764,279  136,676 48,624 104,715 31,922 13,574 20,724,705  204,630 في بداية السنة 

 378,477  315,504  ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      60,762  2,211  إضافات
 ( 2,125) ( 189,123) 24,021 ــ      2,041 ــ      5,105 152,668  3,163 تحويالت 
 ( 2,250) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ( 2,250) ــ      استبعادات 

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
 22,403,227  890,660  160,697 48,624 106,756 31,922 18,679 20,935,885  210,004 في نهاية السنة

  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 
          استهالك وانخفاض في القيمة 

 10,180,246  71,392  108,980 48,227 93,127 29,599 12,719 9,743,519  72,683 في بداية السنة 
 1,144,557  ــ      5,282 397 5,581 721 725 1,123,106  8,745 مخصص محمل للسنة 

 (74) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      (74) ــ      استبعاد 
  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 

 11,324,729  71,392  114,262 48,624 98,708 30,320 13,444 10,866,551  81,428 في نهاية السنة
  ───────  ────────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────── 

          صافي القيم الدفترية: 
          

 11,078,498  819,268  46,435 ــ      8,048 1,602 5,235 10,069,334  128,576 م2020ديسمبر  31في 
  ═══════  ════════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  ════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 )تتمة(  الممتلكات واآلالت والمعدات -7
 
قابل للتجديد حسب اختيار  أن عقد اإليجار                                                                     إن المصانع م قامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية في جبيل وينبع. ( أ

 األطراف. 
  
                                                                                                                   تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المشاريع القائمة إضافة  إلى التكاليف المتكبدة لصالح المصانع القائمة فيما يتعلق   (ب 

 بتكاليف الصيانة الدورية لتلك المصانع والمعدات الموجودة بها.
 

يتم استهالك هذه التكاليف على مدى الفترة حتى موعد  لدورية المخطط لها.تتضمن اآلالت، التكاليف المتكبدة للصيانة ا  ج(  
مليون لاير    43.7م، مبلغ  2021ديسمبر    31بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه التكاليف، كما في   الصيانة الدورية القادمة.

 مليون لاير سعودي(.  75,7م: 2020سعودي )
 
 م. 2021ديسمبر  31المنتهية في السنة على انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات خالل واضحا  يكن هنالك أي مؤشر  لم د( 

  63.5  بمبلغ  التكاليف  بعض  استخدام  من  التيقن  عدم  نتيجة  التنفيذ  تحت  رأسمالية  اعمال  مقابل  قيمة  انخفاض  اإلدارة  سجلت  ذلك،  مع
سجلت اإلدارة انخفاض    نتيجة للعطل الفني،  لجميع مصانع الشركةالمفاجئ  للتوقف  إلى ذلك، نتيجة    إضافة .سعودي  لاير  مليون

 مليون لاير سعودي مقابل ملفات التبريد.  48,4قيمة بمبلغ 
 
مليون    1م:  2020مليون لاير سعودي )  1,397,8تم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإجمالي قيمة دفترية بمبلغ     (  هـ

  سعودي( بالكامل ولكنها ال تزال قيد االستخدام. لاير
 
 للسنة كما يلي:وانخفاض القيمة تم توزيع مصروف االستهالك     (و
 
 م2020 م 2021 
   

 1,106,818 1,233,508 تكلفة إيرادات 
 37,739 61,739 ( 21مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 - 48,389 (23)إيضاح  إيرادات أخرى، صافي
 ──────── ──────── 
 636,3431, 1,144,557 
 ════════ ════════ 
 
 عقود اإليجار -8
 

تكون فترة   لدى الشركة عقود إيجار مختلفة لقطع أراضي، ووحدات سكنية، وسيارات وخطوط انابيب مستخدمة في عملياتها. 
 5سنة، والسيارات    11إلى    5السكنية ما بين الوحدات  سنة، والوحدات    50إلى    30عقود ايجار األراضي بشكل عام ما بين  

 سنوات.   5سنوات واالنابيب 
 

 شهرا  أو أقل، وعقود إيجار معدات مكتبية منخفضة القيمة.  12لدى الشركة أيضا  عقود محددة لمباني مرافق بفترة إيجار  
 ار منخفضة القيمة لهذه العقود. تطبق الشركة اإلعفاءات التي تتعلق بـ "عقود إيجار قصيرة األجل" و"عقود إيج

 
 فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة خالل السنة: 

 

 

 المجموع  انابيب  سيارات  وحدات سكنية  أراضي مستأجرة 
      
 170,935  448  7,589  134,053  28,845  م2020يناير  1في 

 19,619  ــ      ــ      ــ      19,619  إضافات 
 ( 18,870) ــ      ــ      ( 18,870) ــ       تعديل فترة العقد

 ( 24,483) (137) ( 2,662) ( 14,324) ( 7,360) مصروف استهالك 
  ──────  ──────  ───────  ──────  ────── 

 147,201  311  4,927  100,859  41,104  م2020ديسمبر  31كما في 
 29,860  ــ      ــ      695  29,165  إضافات 

 ( 6,477) ــ      (352) ــ      ( 6,125) إعادة قياس 
 ( 27,447) (137) ( 2,231) ( 14,799) ( 10,280) مصروف استهالك 

  ──────  ──────  ───────  ──────  ────── 
 143,137  174  2,344  86,755  53,864  م2021ديسمبر  31كما في 

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 )تتمة(  عقود اإليجار -8
 

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل السنة: 
 

 
 27اللتزامات عقود اإليجار المفصح عنها في اإليضاح تحليل االستحقاق 

 
 فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل: 

 

 
 لاير سعودي(.  34,827م:  2020لاير سعودي )  35,740بمبلغ  خال السنة، كان لدى الشركة اجمالي تدفقات نقدية صادرة  

بمبلغ   اإليجار  عقود  والتزامات  االستخدام  حق  للموجودات  نقدية  غير  إضافات  أيضا   الشركة  سعودي   29,860لدى  لاير 
 لاير سعودي(.   19,619م: 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2020 م2021 
   

 168,244  146,448  يناير 1كما في 
 19,619  29,860  إضافات 

 ( 18,870) (6,477) إعادة قياس 
 7,623  8,293  ( 22)إيضاح زيادة فائدة 
 ( 30,168) (31,877) مدفوعات

 ──────── ──────── 
 146,448  146,247  ديسمبر  31كما في 
 19,295  22,004  الجزء المتداول  ناقص:

 ──────── ──────── 
 127,153  124,243  الجزء غير المتداول 

 ════════ ════════ 

 م2020 م2021 
   

 24,483  27,447  مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
 7,623  8,293  مصروف فائدة على التزامات عقود اإليجار 

 مصروف يتعلق بعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة  
 )مدرجة ضمن مصروفات عمومية وإدارية(    

 
 4,324 

 
 2,721 

 ──────── ──────── 
 34,827  40,064  مجموع المبلغ المعترف به في قائمة الدخل 

 ════════ ════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 الموجودات غير الملموسة -9
 
 م2021ديسمبر  31 
 برامج وتطوير   

 تقنية المعلومات 
 

  تحت التطوير
 

 المجموع 
    التكلفة: 

 49,749 19,730  30,019 في بداية السنة 
 8,467 4,571  3,896 إضافات 
 ــ       ( 14,715) 14,715 الت  تحوي

 ──────── ──────── ──────── 
 58,216 9,586  48,630 في نهاية السنة

 ──────── ──────── ──────── 
    اإلطفاء:

 23,573 ــ       23,573 في بداية السنة 
 12,596 ــ       12,596  مخصص محمل للسنة

 ──────── ──────── ──────── 
 36,169 ــ       36,169 في نهاية السنة

 ──────── ──────── ──────── 
    صافي القيم الدفترية: 

 22,047 9,586  12,461 م 2021ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 م2020ديسمبر  31 
 برامج وتطوير   

 تقنية المعلومات 
 

  تحت التطوير
 

 المجموع
    التكلفة: 

 46,265 18,491  27,774 في بداية السنة 
 1,359     1,239  120 إضافات 

 2,125 ــ       2,125 تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات 
 ──────── ──────── ──────── 

 49,749 19,730  30,019 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── 

    اإلطفاء:
 18,974 ــ       18,974 في بداية السنة 

 4,599 ــ       4,599  مخصص محمل للسنة
 ──────── ──────── ──────── 

 23,573 ــ       23,573 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── 

    صافي القيم الدفترية: 
 26,176 19,730  6,446 2020ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

م، لم يتم تحديد  2021ديسمبر    31استنادا  لالختبار السنوي النخفاض القيمة الذي تم من قبل الشركة خالل السنة المنتهية في  
 مخاطر انخفاض في القيمة. 

 
 الموجودات غير المتداولة األخرى -10

 م2020 م 2021 
   

 79,610  77,855   ذمم مدينة من تملك وحدات سكنية
 62,699  59,477   موظفينس لف 

 7,500  63,601  ( 26)إيضاح  مستحق من جهة ذات عالقة
 ──────── ──────── 
  200,933  149,809 
 ════════ ════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 المخزون  -11

 م2020 م 2021 
   

 393,676  671,283  بضائع تامة الصنع وبضاعة تحت التصنيع
 352,079  321,069  غيارقطع 

 109,355  134,995  مواد خام
 13,865  41,714  بضائع في الطريق 

 ──────── ──────── 
  1,169,061  868,975 

 ( 60,563) (60,355) مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة  ناقص:
 ──────── ──────── 
  1,108,706  808,412 
 ════════ ════════ 
 

مليون لاير سعودي( كمصروف في   2.032:  م 2020مليون لاير سعودي )  3,265م، تم االعتراف بمبلغ  2021خالل السنة  
 تكلفة اإليرادات. 

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم: 

 
 م2020 م 2021 
   

 78,700  60,563  يناير  1الرصيد في 
 ــ       8,698  للسنة )عكس( / مخصص محمل

 ( 18,137) (8,906) مشطوب خالل السنة
 ──────── ──────── 

 60,563  60,355  ديسمبر  31الرصيد في 
 ════════ ════════ 
 

 الذمم المدينة التجارية  -12
 م2020 م 2021 
   

 1,790,053  ,284,3492   (26مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 2,638  338  أخرى 

 ───────── ───────── 
  2,349,622  1,792,691 
 ═════════ ═════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 )تتمة(  الذمم المدينة التجارية -12

 
 فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية: 

 
  

 المجموع
غير مستحق  

 بعد 
أقل أو تساوي  

 يوما   30
يوما   31من 
 يوما   60إلى 

61 - 90  
ا  يوم 

يوما   91من 
 يوما   120إلى 

 أكثر من
 يوما   120

        
 324 18 35 13 50 2,349,182 2,349,622 م 2021

 ════════ ════════ ═══════ ══════ ═════ ═══════ ══════ 
 1,257 338 68 1,180 498 1,789,350 1,792,691 م2020

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

( حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يوضح كيف تدير وتقيس  27المالية )إيضاح  األدوات  انظر إدارة مخاطر  
 الشركة جودة االئتمان للذمم المدينة التجارية. 

 
 المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة االخرى -13

 م2020 م 2021 
   

 106,826 199,399 ( 26مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 108,500 51,313 ضريبة قيمة مضافة مستحقة االستالم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 72,673 78,731 مصاريف مدفوعة مقدما  
 2,380 13,815  سلف موظفين وذمم مدينة

 11,634 17,218 أخرى 
 ──────── ──────── 
 360,476 302,013 
 ════════ ════════ 
 

 االستثمارات القصيرة األجل -14
 

تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر لكن أقل من سنة ويتم  
 .  %1,41إلى  %0,80اإليرادات المالية لهذه الودائع بمعدالت عمولة تتراوح من  االحتفاظ بها لدى بنوك محلية وأجنبية.

 
 النقد وما في حكمه  -15
 م2020 م 2021 
   

 ــ      253,900 وديعة قصيرة األجل 
 19,758 22,518  أرصدة بنكية

 ──────── ──────── 
 276,418 19,758 
 ════════ ════════ 
 

 رأس المال  -16
 

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

 من آخرين أو يتم تداولها.  %49)"الشركة األم"( و



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 االحتياطي النظامي  -17

 
من صافي دخلها في كل سنة إلى أن يتم تكوين احتياطي نظامي    %10وفقا  للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  

االحتياطي إن هذا   وحيث أن ذلك قد تحقق، فقد قررت الشركة عدم تجنيب أي احتياطي آخر.  من رأس المال.   % 30يساوي  
  غير متاح للتوزيع.

 
  منافع الموظفين  -18

 
 م2020 م 2021 

   التزام المنافع المحددة 
 790,553 1,020,462 منافع نهاية الخدمة

 60,209 80,901 منافع طبية بعد التقاعد 
 5,592 6,888 مكافآت خدمة طويلة األجل 

 ──────── ──────── 
 1,108,251 856,354 

   أخرى طويلة األجل للموظفين ومنافع إنهاء الخدمة منافع 
 31,404 47,713 خطة االدخار 

 ──────── ──────── 
 1,155,964 887,758 
 ════════ ════════ 
 

 التزام المنافع المحددة 
إن  جميع برامج التقاعد في الشركة وتصدر التوجيهات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر.  تقوم إدارة الشركة بمراقبة مخاطر

  التزامات برامج المنافع المحددة تخضع لمخاطر ديموغرافية وقانونية.
 

 منافع نهاية الخدمة
ا السعودية بموجب نظام  العربية  المملكة  الموظفين في  الزامية لجميع  الخدمة هي  نهاية  منافع  العربية إن  المملكة  لعمل في 

تستند منافع نهاية الخدمة الى تعويض الموظفين وفترات الخدمة المتراكمة والتي   السعودية وسياسات التوظيف لدى الشركة.
يحتسب التزام المنافع المحددة فيما يتعلق بنهاية خدمة الموظف عن  يستحق دفعها عند انهاء الخدمة أو االستقالة أو التقاعد.

ثم يتم خصم هذا   تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة.طريق  
يتم إدراج إعادة القياس فورا   هذه منفعة غير ممولة. المبلغ باستخدام معدل الخصم المالئم لتحديد القيمة الحالية اللتزام الشركة.

مع قيد مدين/ دائن مقابل إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث    في قائمة المركز المالي
 ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الدخل في فترات الحقة. فيها.

 
 مكافآت خدمة طويلة األجل

يتم قياس ذلك بشكل مماثل اللتزام المنافع المحددة، إال أنه  خدمة طويلة االجل استنادا الى سنوات الخدمة.  تقدم الشركة مكافاة 
 يتم االعتراف بأي إعادة قياس للسنة الحالية في قائمة الدخل. 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 منافع الموظفين )تتمة(  -18

 
 التزام المنافع المحددة  18-1

 
 ديسمبر:  31الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة كما في يبين  

 
 م2020 م 2021 
   

 594,260  856,354  التزامات المنافع المحددة للموظفين في بداية السنة 
   

   ُمتضمن في قائمة الدخل 

 52,965  75,515  تكلفة خدمة حالية 
 17,680  20,811  ( 22)إيضاح  المحددة تكلفة فائدة على التزام المنافع  

  96,326  70,645 
    مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 147,429  (72,510) )مكسب( / خسارة اكتوارية على االلتزام
   

 ( 9,752) (17,621) دفعات خالل السنة
 53,772  245,702  محول إلى الشركة، صافي

 ──────── ──────── 
 856,354  1,108,251  التزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

 ════════ ════════ 
 

 منافع نهاية الخدمة المحملة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية. التزام   فيما يلي توزيع
 
 م2020 م 2021 
   

 52,574  59,584  تكلفة إيرادات 
 391  15,931  وادارية مصروفات عمومية 

 ──────── ──────── 
  75,515  52,965 
 ════════ ════════ 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للشركة كما هو مبين أدناه: 
 
 م2020 م 2021 
   

 % 2.4  %2.7  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
 47  54  متوسط عمر التقاعد 

 
م  2026سنويا  في    %5إلى    2022في    %9م، انخفضت النسبة السنوية من  2020ديسمبر    31م و 2021ديسمبر    31كما في   (أ

 سنويا  للسنوات ما بعدها.  %5ونسبة 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 منافع الموظفين )تتمة(  -18

 
 )تتمة(  التزام المنافع المحددة 18-1

 
 ديسمبر:  31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الجوهرية على التزام المنافع المحددة كما في 

 

 
)النقص( في التزام المنافع  الزيادة / 

 ديسمبر  31المحددة في 
 م2020 م 2021 

   معدل الخصم: 
 ( 32,274) (36,653) نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 33,864  38,352  نقطة أساس 25-النقص بواقع  

   معدل الزيادة في الرواتب: 
 29,357  32,062  نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 ( 28,183) (33,315) نقطة أساس 25-النقص بواقع  

   معدل التضخم الطبي 
 3,338  3,662  نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 ( 3,164) (3,848) نقطة أساس 25-النقص بواقع  
 

تم تحديد تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تساعد على استقراء التأثير على التزامات المنافع المحددة نتيجة للتغيرات 
تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في  االفتراضات الرئيسية التي حدثت في نهاية فترة التقرير المالي.المعقولة في  

إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشرا  على وجود تغير فعلي  االفتراضات الهامة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.
في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها 

 البعض. 
 

 سنوات(. 11,70م: 2020سنة ) 13.32فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

 اصيل )المكاسب( / الخسائر االكتوارية: فيما يلي تف

 
 المتوقعة لبرنامج المنافع المحددة للسنوات القادمة: فيما يلي المدفوعات 

 م2020 م 2021 
   

 78,556  ــ       االفتراضات الديموغرافية 
 73,731 (43,135) االفتراضات المالية 
 ( 4,858) (29,375) تعديالت الخبرة

 ──────── ──────── 
 (72,510)  147,429 
 ════════ ════════ 

 م2020 م 2021 
   

 17,829  26,351  شهرا  التالية )فترة التقرير المالي السنوية التالية(  12خالل 
 15,432  31,917  سنوات  2 - 1ما بين 
 24,668  27,844  سنوات  3 - 2ما بين 
 18,750  41,058  سنوات  4 - 3ما بين 
 25,536  34,418  سنوات  5 - 4ما بين 
 183,923  334,745  سنوات  10 - 5ما بين 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر   31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة(  -18
 

 التزام المنافع المحددة)تتمة( 18-1
 

مليون لاير سعودي(   2020l: 10,27مليون لاير سعودي )  9,74المدفوعات التي تمت لخطة المساهمة المحددة بمبلغ  
 وتتعلق بشكل أساسي بخطة ادخارات منافع الموظفين. 

 
 الذمم الدائنة التجارية  -19
 
 م 2020 م 2021 
   

 567,857 204,778 ( 26مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح 
 21,804 572  ذمم دائنة تجارية

 ──────── ──────── 
 205,350 589,661 
 ════════ ════════ 
 

لمزيد من التوضيح بخصوص إجراءات  يوماً.  60الذمم الدائنة التجارية ال يترتب عليها فائدة وعادة ما يتم تسويتها في فترة  
 .  27إدارة مخاطر السيولة للشركة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  

 
 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى  -20
 
 م 2020 م 2021 
   

 340,295 ,128311 مطلوبات مستحقة الدفع 
 238,340 ,3561,025 ( 26مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح 

 15,338 17,833 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ──────── ──────── 
 1,354,317 593,973 
 ════════ ════════ 
 

  المصروفات العمومية واإلدارية -21
 
 م 2020  م 2021 
    

 100,699  148,154 ( 26تكلفة بحث وتقنية )االيضاح  
 69,082  85,933 تكاليف متعلقة بالموظفين 

 37,739  61,739 "هـ"(   7استهالك )إيضاح 
 36,253  60,820 المشتركة  اتتكاليف الخدم

 1,400  1,400 ( 26)إيضاح مكافآت مجلس اإلدارة 
 41,912  37,758 أخرى

 ────────  ──────── 
 395,804  287,085 
 ════════  ════════ 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذ كر خالف ذلك(
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 تكاليف التمويل، صافي  -22

 م2020 م 2021 
   

 17,680  20,811  ( 1-18)إيضاح  تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة 
 7,623  8,293  ( 8)إيضاح  تمويل على التزامات عقود اإليجارتكلفة 

 (557) (387) عكس قيد تكلفة تمويل  
 29  34  أخرى 

 ──────── ──────── 
  28,751  24,775 
 ════════ ════════ 
 

 اإليرادات األخرى، صافي  -23
 م2020 م 2021 
   

 - 75,000  مطالبة تأمين 
 - (48,389) ممتلكات وآالت ومعدات انخفاض في قيمة 

 59,842  91,548  مناولة، صافيالإيرادات 
 ( 2,176) (633) خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 3,217  2,051  مكسب من صرف عمالت أجنبية 
 ( 16,590) ــ      ضريبة االستقطاع 

 10,000  ــ      عكس مخصص موجودات تحت االنشاء
 ــ      (12,543)  المنازل تملك برنامج على مضافة قيمة ضريبة
 9,607  (23,470) أخرى 

 ──────── ──────── 
  83,564  63,900 
 ════════ ════════ 
 

 الزكاة   -24
 

 مخصص محمل للسنة 
 

 يتكون مخصص الزكاة المحمل للسنة مما يلي: 
 
 م2020 م 2021 
   

 119,910  167,576  مخصص مكون خالل السنة 
 20,000  29,826  تعديل زكاة يتعلق بالسنة السابقة

 ──────── ──────── 
  197,402  139,910 
 ════════ ════════ 
 

 يستند مخصص الزكاة للسنة الحالية إلى الوعاء الزكوي على النحو التالي: 
 
 م2020 م 2021 
   

 14,462,762  15,110,544  حقوق الملكية 
 714,689  1,153,060  مطلوبات غير متداولة وتعديالت أخرى 

 ( 11,536,363) (10,790,036) موجودات غير متداولة وخصومات أخرى 
 ────────── ───────── 
  5,473,568  3,641,088 

 882,885  1,640,853  الدخل الخاضع للزكاة للسنة 
 ────────── ───────── 
  7,114,421  4,523,973 
 ══════════ ═════════ 
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 الزكاة )تتمة(  -24

 
النظمة الزكاة وضريبة تمت وفقا     لم يتم السماح بها  تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية إلى بعض التعديالت التي

 الدخل.  
 

 الحركة في المخصص 
 

 الزكاة للسنة على النحو التالي: الحركة في مخصص  
 
 م2020 م 2021 
   

 125,936  136,461  في بداية السنة 
 139,910  197,402  مخصص مكون خالل السنة 

 ( 129,385) (130,155) مدفوع خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 136,461  203,708  في نهاية السنة
 ════════ ════════ 
 

 الزكوية  الربوط
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( وحصلت على شهادات زكاة حتى 

كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى السنة  م.2020ديسمبر    31تاريخ  
  م.2015ديسمبر  31المنتهية في 

 
م وطالبت بموجبه 2018م إلى  2016م، استلمت الشركة ربطا  للسنوات من  2020ديسمبر    31ل السنة المنتهية في  خال

قدمت الشركة   مليون لاير سعودي نتيجة لبعض اإلضافات في الزكاة التي قامت بها الهيئة.  91بزكاة اضافية بإجمالي مبلغ  
إضافة إلى ذلك، تم   قد اإلدارة أن نتيجة االستئناف ستكون لصالحها.استئنافا  على مجموع مبلغ الربط لتلك السنوات وتعت

أصدرت الهيئة ربطا  وطالبت بموجبه  م.2020ديسمبر    31تكوين مخصص إضافي في القوائم المالية للسنة المنتهية في  
مليون لاير سعودي   10,1بالتزام ضريبة استقطاع اضافي على توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين غير المقيمين بمبلغ  

 م. 2020ديسمبر  31م ودفعت الشركة المبلغ خالل السنة المنتهية في 2019م إلى 2015للسنوات من 
 

م وطالبت 2020م و2019م، استلمت الشركة ربطا  من الهيئة للسنوات من  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
من الزكاة اإلضافية وفقأ ألنظمة الزكاة    %25دفعت الشركة   مليون لاير سعودي.    8.5بموجبه بزكاة اضافية بإجمالي مبلغ  

 تعتقد اإلدارة أن نتيجة االعتراض ستكون في صالح الشركة. سنوات. والهيئة واعترضت على اجمالي مبلغ الربط لهذه ال
 

 ربحية السهم  -25
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 م2020 م 2021 
   

 677,574  1,531,299  صافي الدخل للسنة )بآالف الرياالت السعودية(
 ═════════ ═════════ 

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

 1.20  2.72  األساسية والمخفضة  – ربحية السهم )لاير سعودي( 
 ═════════ ═════════ 
 

 ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -26

 
ة، أو التي يمارس عليها تأثيرا  هاما  من قبل تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشترك

  هذه الجهات.
 فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة الشركة: تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة.يتم اعتماد سياسة  
 

 ديسمبر  31الرصيد كما في   مبلغ المعامالت   طبيعة المعامالت   الجهة ذات العالقة  
 م2020 م 2021  م2020 م 2021     
         مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  أ( 
          
 1,740,961 2,280,590  5,034,940 7,407,725  بيع منتجات    الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات منتجات    )الشركة األم(  -)سابك(  

 ومعامالت أخرى   
  

233,951 
 

41,641 
  

106,733 
 

106,826 
 7,500 7,500  ــ      ــ       ألغراض لوجستية دفعات مقدمة طويلة األجل    
          
 الشركة العربية لأللياف الصناعية  

 )ابن رشد( )جهة ذات عالقة(   
  

 تشغيل وخدمات صيانة بواسطة الشركة
  

274,631 
 
 ــ     

  
180,506 

 
 ــ     

          
 49,092 955,36  70,202 806,138  وغيرها  مبادلة منتجات   
        ──────── ──────── 
        *2,612,284 *1,904,379 
        ════════ ════════ 
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 (  13مبالغ مدفوع مقدما  وموجودات متداولة أخرى )إيضاح و( 12ذمم دائنة تجارية )إيضاح  مدرجة ضمن (10)إيضاح  الموجودات غير المتداولة األخرى* 
 ( 20ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى )إيضاح  (19ذمم مدينة تجارية )إيضاح   مدرجة ضمن** 
 

 ديسمبر  31الرصيد كما في   مبلغ المعامالت   طبيعة المعامالت   الجهة ذات العالقة  

 م2020 م 2021  م2020 م 2021     

          
         مستحقة لجهات ذات عالقة مبالغ  ب(
          

 الشركة السعودية للصناعات األساسية   
 )سابك( )الشركة األم(    

  
 مدفوعات نيابة عن الشركة

  
3,358,624 

 
2,288,843 

  
664442, 

 
310,331 

 68,455 85,547  121,349 284,661  أتعاب بحث وتقنية   
          
 شركة أرامكو السعودية )األم النهائية( وشركاتها   

 م( 2020يونيو  16التابعة )من تاريخ    
  

 مشتريات مواد أولية وأخرى 
  

2,866,716 
 

1,123,692 
  

634,737 
 

322,363 
          
 الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(   

 )جهة ذات عالقة(   
  

  البروبانترتيبات مناولة 
  

292,438 
 

217,447 
  

44,486 
 

103,208 
          
 1,840 22,700  5,226 104,683  خدمات التخزين وأخرى   جهات ذات عالقة أخرى  
          
 ــ      ــ       1,400 1,400    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
        ───────── ──────── 
        **1,230,134 **806,197 
        ═════════ ════════ 
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 تعويضات كبار موظفي اإلدارة
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 
 م2020 م 2021 
   

 6,580 6,921 قصيرة االجل   -رواتب ومنافع اخرى 
 1,445 2,876 طويلة االجل  -منافع ما بعد الخدمة 

 ──────── ──────── 
 9,797 8,025 
 ════════ ════════ 
 

 اإلدارة. تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله المبالغ المدرجة كمصروفات خالل السنة والمتعلقة بكبار موظفي 
 

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

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

 أيضا  اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة سابك.
 
لمدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء  تمثل المبالغ المدفوعة مقدما  لشركة سابك المبالغ ا  (ب

 مواد وخدمات للشركة.
 

  بيع غالبية منتجات الشركة إلى شركة سابك )"المسوق"( بموجب اتفاقيات تسويق وإطالق منتجات. يتم  ج( 
 
. وفقا لالتفاقية، عالقة  اتذ  جهة، أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة مع  م 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    د(

جوانب   وإدارة جميع  وتنفيذ  بتنسيق  الشركة  وصيانستقوم  العالقة  تشغيل  ذات  الجهة  المعتمدة  ات  لإلجراءات  وفقا 
 بما في ذلك المصانع ومرافق االستيراد والتصدير وجميع المرافق المشتركة. والمتفق عليها بين الطرفين  

 
 أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 

لم  مضمونة، وال يترتب عليها فائدة ويتم تسويتها نقدا .م غير  2021ديسمبر   31إن األرصدة القائمة في السنة المنتهية في  
 31فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.

لمستحقة للجهات ذات م، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالذمم المدينة ا 2021ديسمبر  
يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذات العالقة واألسواق التي تعمل  العالقة.
 فيها.

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية  -27

 
 إن الشركة معرضة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:

 
 مخاطر االئتمان  •
 السيولة  مخاطر •
 مخاطر السوق  •
 مخاطر التشغيل  •
 

وسياساتها  الشركة  وأهداف  أعاله،  المخاطر  أنواع  من  نوع  لكل  الشركة  تعرض  حول  معلومات  اإليضاح  هذا  يمثل 
نوعية اخرى ضمن هذه    تم ادراج افصاحات وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال.

  القوائم المالية. 
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 إطار إدارة المخاطر

 
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية فيما يتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واالشراف على 

قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة إدارة مخاطر وهي مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر  إدارة المخاطر.
  ترفع اللجنة تقاريرها بشكل منتظم إلى مجلس اإلدارة حول انشطتها.  للشركة.

 
مناسبة   الشركة لوضع حدود  التي تواجهها  المخاطر  لتحديد وتحليل  الشركة  إدارة مخاطر  وضوابط يتم وضع سياسات 

تتم مراجعة سياسات إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق  رقابية ومراقبة المخاطر والتقيد بالحدود.
تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة  وأنشطة الشركة.

  هم والتزاماتهم. وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوار
 

تشرف لجنة المراجعة بالشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، ومراجعة  
ويتم مساعدة لجنة المراجعة لدى الشركة   مدى كفاية إطار إدارة المخاطر وذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.

الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط   من قبل إدارة التدقيق الداخلي.في دورها الرقابي   تقوم إدارة التدقيق 
 وإجراءات اإلدارة والنتائج التي يتم إطالع لجنة المراجعة عليها. 

 
ة والذمم المدينة تتضمن األدوات المالية بشكل رئيسي النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجاري

 األخرى والذمم الدائنة والتزامات اإليجار والمطلوبات األخرى.
 

  مخاطر االئتمان
االئتمان مخاطر الخسارة المالية للشركة في حالة عدم وفاء العميل أو الطرف اآلخر بالتزاماته التعاقدية وتنشأ   تمثل مخاطر

للعمالء. المدينة  الذمم  البنكية،   بشكل رئيسي من  التشغيلية عن األرصدة  أنشطتها  االئتمان من  لمخاطر  الشركة معرضة 
 جارية. واالستثمارات قصيرة األجل، والذمم المدينة الت

 
 م2020 م 2021 

   استثمارات قصيرة األجل وأرصدة بنكية 
   

   أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي )تصنيف مودي(
A1 476,618 262,558 
A2 402,200 430,100 
A3 1,671,400 1,222,500 

Baa1 897,250 1,119,800 
Baa2 347,400      ــ 

 ──────── ──────── 
 3,794,868 3,034,958 
 ════════ ════════ 
 

 ذمم مدينة تجارية 
عميل. لكل  الفردية  بالخصائص  رئيسية  يتأثر بصورة  االئتمان  لمخاطر  الشركة  تعرض  تأخذ   إن  اإلدارة  فإن  ذلك  ومع 

بالحسبان ديموغرافية قاعدة عمالء الشركة بما في ذلك مخاطر تعثر الصناعة والدولة التي يعمل فيها العميل حيث أن هذه  
 كما انه ال توجد مخاطر تركزات من الناحية الجغرافية. العوامل ذات تأثير على مخاطر االئتمان.

 
إن من سياسة الشركة أن جميع  ة أو جهات ذات عالقة مرموقة وذات مالءة ائتمانية.تتعامل الشركة فقط مع أطراف ثالث

يتم تقييم الجدارة االئتمانية  العمالء ممن لديهم الرغبة في التعامل مع الشركة تجاريا  الخضوع إلجراءات تحقق ائتماني.
لذمم المدينة باستمرار في ظل النتيجة وهي أن مدى وكذلك يتم مراقبة ا  للعميل استنادا  الى بطاقة أداء التصنيف االئتماني.
 تعرض الشركة إلى ديون معدومة غير جوهري.
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 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية

من رصيد   %97.1يمثل رصيدها م، 2021ديسمبر   31كما في  تقوم الشركة ببيع منتجاتها الرئيسية إلى شركة سابك فقط.
يوما    130إلى    30ال يترتب على الذمم المدينة التجارية فائدة ومدتها من   (.%99.8م:  2020الذمم المدينة التجارية القائمة )

م، إن الذمم المدينة التجارية قابلة لالسترداد بالكامل وتعتبر اإلدارة أنها لم تتعرض 2021ديسمبر    31كما في   بشكل عام.
  نخفاض في القيمة.ال
 

قامت الشركة بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم تحليل كل عميل جديد بشكل فردي لقياس المالءة االئتمانية قبل تقديم أحكام  
القياسية للشركة. تتضمن مراجعة الشركة تصنيفات خارجية عند توفرها وفي بعض الحاالت  وشروط االستالم والتسليم 

بنكية. إدارة  يتم وضع   مراجع  الموافقة من لجنة  االفتتاحي دون طلب  للمبلغ  الحد األقصى  تمثل  حدود شراء لكل عميل 
العمالء الذين ال يستوفون معايير جودة المالءة االئتمانية للشركة، يمكنهم  المخاطر. ويتم مراجعة هذه الحدود كل ربع سنة.

  التعامل مع الشركة على أساس الدفع المسبق.
 

يعكس  االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.يتم تحليل  
الحساب المخرجات المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير المالي 

إن أقصى تعرض لمخاطر  والتوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية.حيال األحداث الماضية والظروف الحالية  
يتم مراقبة الذمم المدينة التجارية القائمة   االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية.

التجارية غير جوهري نظرا  لعدم وجود خبرة سابقة  تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بسبب الذمم المدينة   بصورة منتظمة.
  للشركة في خسائر االئتمان.

 
 الضمانات  

نقص السيولة باستخدام نماذج التوقعات بخصوص مدى تأثير نقص وتوافر السيولة بشكل عام    تقوم الشركة بمراقبة مخاطر
 .  يتمثل هدف الشركة في الحفاظ على توازن ما بين استمرارية التمويل والمرونة على األنشطة التشغيلية.

 
 مخاطر السيولة 

السيولة هي مخاطرة مواجهة الشركة صعوبة في مقابلة التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية والتي يتم تسويتها    مخاطر
إن طريقة الشركة في إدارة السيولة هي التأكد، قدر المستطاع، من توفر سيولة  عن طريق توفير النقد أو أصل مالي آخر. 
ك ضمن الظروف العادية والظروف القاسية دون تكبد أي خسائر غير ضرورية كافية لتأدية التزاماتها حال استحقاقها وذل

  أو تعرض سمعة الشركة لضرر.
 

تتأكد الشركة من توفر نقد كاف  عند الحاجة لتأدية المصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية،  
 يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية.يستثنى من التأثير المحتمل للظروف القاسية التي ال  

 
 التركز المفرط للمخاطر

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية 
أثر بالتغيرات االقتصادية أو وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تت

تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة  أو السياسية أو الظروف األخرى.
 محددة. 

 
عل تركز  ارشادات محددة  بالشركة  الخاصة  واإلجراءات  السياسات  تتضمن  للمخاطر،  الحاد  التركز  االحتفاظ ولتجنب  ى 

يستخدم التحوط االختياري ضمن الشركة   يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقا  لذلك. بمحفظة متنوعة.
إلدارة تركزات المخاطر من حيث العالقة ومستويات الصناعة.
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 مخاطر السيولة )تتمة( 

 
 التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للشركة استنادا  إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: يلخص الجدول 

 
 م 2021 

 المجموع  سنوات  5أكثر من  سنوات  5 من سنة إلى خالل سنة واحدة  
     

 205,350 ــ      ــ      205,350 ذمم دائنة تجارية
 185,116 62,985 90,822 31,309 التزامات اإليجار 

 1,043,189 ــ      ــ      1,043,189 أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8481,279, 90,822 62,985 6551,433, 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 م2020 

 المجموع سنوات  5أكثر من  سنوات   5 من سنة إلى خالل سنة واحدة 
     

 589,661 ــ      ــ      589,661 دائنة تجاريةذمم  
 194,016 64,077 97,786 32,153 التزامات اإليجار 

 253,678 ــ      ــ      253,678 أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 875,492 97,786 64,077 1,037,355 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 مخاطر السوق 
تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار الفائدة،  

إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل  وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل الشركة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها.
  السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.في إدارة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر 

 
الفائدة ومخاطر األسعار األخرى مثل   تتضمن مخاطر العملة ومخاطر أسعار  أنواع من المخاطر: مخاطر  السوق ثالثة 

 مخاطر أسعار األسهم ومخاطر البضاعة. 
 

 مخاطر العملة 
للشركة وبصورة رئيسية عملة  التشغيلية  العملة  المسجلة بعمالت غير  المشتريات  العملة على  لمخاطر  الشركة معرضة 

ت المسجل بها هذه المعامالت بصورة رئيسية تتمثل في عملة اليورو والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني العمال اليورو.
وبما أن سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي فال توجد مخاطر عملة على األرصدة   والين الياباني.

 بالدوالر األمريكي.
 

بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المسجلة بعمالت اجنبية تقوم الشركة بالتأكد من اإلبقاء على صافي وفيما يتعلق  
لمعالجة  اللزوم  عند  الفورية  باألسعار  اجنبية  بيع عمالت  أو  مقبول عن طريق شراء  مستوى  للمخاطر ضمن  التعرض 

  االختالالت القصيرة األجل. 
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 )تتمة(  مخاطر العملة
 

يوضح الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التغير المعقول المحتمل في معدالت صرف اللاير السعودي واليورو مع بقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة للموجودات والمطلوبات النقدية للشركة بعد طرح التحوطات التي أدرجت للسنة المنتهية في 

 سمبر: دي  31
 
 الربح )الخسارة( من خالل قائمة الدخل  

 م2020 م 2021 
 يورو يورو 
 /+- 5  % /+- 5  % 

    الزيادة في معدل الصرف
 2,446 3,424  يورو / لاير سعودي 

 
 كان التعرض لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما يلي: 

 
 م 2021 
 أخرى  إماراتي درهم   ين ياباني   جنيه استرليني   يورو 
          

 ــ       (18)  (955)  (299)  (16,148)  ذمم دائنة تجارية

 
 م2020 
 أخرى   درهم إماراتي   ين ياباني  جنيه استرليني  يورو 
          

 ــ       ــ       (1)  (29)  ( 10,622)  ذمم دائنة تجارية

 
 أسعار الفائدة   مخاطر
. الشركة معرضة لمخاطر السوق  في  الفائدة   أسعار  في  التقلب  بسبب   المالية  األدوات  قيمة  تقلبالفائدة    أسعارمخاطر    هي

في أسعار   التغيراتيترتب عليها فائدة.  تقوم اإلدارة بإدارة أسعار الفائدة من خالل مراقبة    التي أسعار الفائدة على الموجودات  
 يترتب عليها فائدة.   الفائدة للعمالت المقومة بها الموجودات التي

 
 مخاطر السلع 

 الشركة معرضة لتأثير تقلبات السوق على أسعار منتجاتها المختلفة بما في ذلك النفط والبنزين والغاز الطبيعي والكهرباء.
 أسعار السلع من خالل استخدام عقود السعر الثابت.   من وقت آلخر، تقوم الشركة بإدارة بعض عناصر مخاطر
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 )تتمة(  إدارة مخاطر األدوات المالية -27
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

محمل بالقيمة تحمل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. ال تمتلك الشركة أي أصل مالي أو التزام مالي  
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في نهاية العادلة من خالل قائمة الدخل أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

 .ةسنة التقرير المالي يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالي
 

 إدارة رأس المال  -28
 

يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأسمال الشركة في تعزيز  الملكية العائدة لحملة األسهم في الشركة.يمثل رأس المال حقوق  
  عملها التجاري وتعظيم القيمة العائدة للمساهم.

 
واستمرارية  والسوق  المقرضين  وثقة  المستثمر  للحفاظ على  قوية  رأسمالية  قاعدة  الحفاظ على  في  اإلدارة  سياسة  تتمثل 

الم التجاري.التطوير  التعديالت عليه في ضوء  ستقبلي للعمل  المال الخاص بها وإجراء  بإدارة هيكل رأس  تقوم الشركة 
يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، والذي تحدده الشركة بالناتج من  التغيرات في الظروف االقتصادية.

ا على إجمالي حقوق المساهمين.  كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على   األنشطة التشغيلية مقسوم 
ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس  لم تطرأ أية تغيرات على طريقة إدارة الشركة لرأس المال خالل السنة.     المساهمين.

  المال المفروضة خارجيا .
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 دين الشركة إلى نسبة رأس المال المعدلة: فيما يلي 

 م2020 م 2021 
   

 2,354,301  3,065,586  مجموع المطلوبات 
 ( 19,758) (276,418) نقد وما في حكمه ناقص:

 ───────── ───────── 
 2,334,543  2,789,168  صافي الدين 

 ───────── ───────── 
   

 14,985,457  15,042,391  مجموع حقوق الملكية
 مبلغ متراكم بشكل مباشر في حقوق الملكية متعلق   زائد: 

 155,423  82,913  بتعديالت تقييم اكتواري    
 ───────── ───────── 

 15,140,880  15,125,304  رأس المال المعدل
 ───────── ───────── 

 %15  %18   الدين إلى نسبة رأس المال المعدلة
 ══════════ ══════════ 
 

 قياس القيمة العادلة -29
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 
الموجودات أو تحويل المطلوبات يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع   تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 قد تمت إما:
 
  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •
  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. •
 

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

الموجودات   تسعير  عند  سيستفيدون  السوق  في  المتعاملين  أن  بافتراض  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقاس 
إن قياس القيمة العادلة ألصل   والمطلوبات وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

لمتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف ا 
 واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. 

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

  القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

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

  
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •
 
  قابلة للمالحظة بصورة مباشرة   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى   •

 أو غير مباشرة. 
 
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة   -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى  •
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 التغيرات في االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية  -30

 
 التغيرات في االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية 

  
  يناير 1

 م 2021

 

 إضافات 

 

 تدفقات نقدية 

 

 أخرى 

ديسمبر   31

 م 2021

      

 124,243 ( 32,770) ــ      29,860 127,153 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

 22,004 34,586  ( 31,877) ــ      19,295 الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

 17,833 1,546,875  ( 1,544,380) ــ      15,338 ( 20توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 

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

 164,080 1,548,691  ( 1,576,257) 29,860 161,786 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

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

  
  يناير 1

 م 2020

 

 إضافات 

 

 تدفقات نقدية 

 

 أخرى 

ديسمبر  31

 م 2020

      

 127,153 (46,652) ــ      19,619 154,186 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

 19,295 35,405  (30,168) ــ      14,058 الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

 15,338 1,687,500  ( 1,688,044) ــ      15,882 ( 20توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 

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

 161,786 1,676,253  ( 1,718,212) 19,619 184,126 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

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

 
الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار إلى الجزء المتداول من التزامات يتضمن عمود "أخرى" تأثير إعادة تصنيف  

التي لم تدفع بعد في نهاية السنة. تص نف الشركة   اإليجار وتوزيعات األرباح المعلن عنها المستحقة بسبب مرور الوقت 
 الفائدة المدفوعة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية.

 
 المعلومات القطاعية  -31

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

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

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

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

 
قبل  البتروكيميائية من  المنتجات  مبيعات  تنفيذ  ويتم  السعودية  العربية  المملكة  للشركة في  المتداولة  الموجودات غير  تقع 

 ( والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا  لها أيضا . 26ركتها االم )سابك( بشكل رئيسي )االيضاح الشركة إلى ش
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 التزامات 
مليون لاير سعودي(   317م:  2020)مليون لاير سعودي    406م، كان لدى الشركة التزامات بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في  

 تتعلق بمصروفات رأسمالية. 
 

 الضمانات 
مليون لاير سعودي ضمن دورة   11أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة  عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ  

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

 الدخل توزيع صافي  -33
 

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

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

 من القيمة االسمية لألسهم.  %12.5م بما يمثل 2020لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام  1.25
 

 1.25مليون لاير سعودي )بواقع   703.13م، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2021مارس  30في 
مجموع توزيعات  من القيمة االسمية لألسهم.  %12.5م بما يمثل 2020ودي للسهم( للنصف الثاني من عام لاير سع

 لاير سعودي للسهم(.  2,50مليون لاير سعودي )بواقع  1,406,25م كان 2020ديسمبر  31األرباح للسنة المنتهية في 
 

مليون لاير سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع   843.75م، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ  2021يونيو    17في  
 من القيمة االسمية لألسهم.  %15م بما يمثل 2021لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام  1.50

 
  843.75م بمبلغ  2021م، أوصى مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للنصف الثاني من سنة  2021ديسمبر    23بتاريخ  

تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع  لاير سعودي للسهم(.  1.50اقع  مليون لاير سعودي )بو 
ديسمبر   31وعليه يكون إجمالي توزيعات األرباح للسنة المنتهية في   م.2022الجمعية العمومية والمتوقع انعقادها في مارس  

 . لاير سعودي للسهم( 3.00لاير سعودي )بواقع   1,687,50م هو 2021
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م، وانتشاره الواسع في األراضي الصينية وعلى المستوى العالمي 2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  
كما اعتبرت منظمة الصحة   الحقا  أدى إلى توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالميا  بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

أدى ذلك إلى حاجة إدارة   كجائحة مع اصدار تعليمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشركاتها.19العالمية كوفيد  
 الشركة إلعادة تقييم األحكام ومصادر التقديرات األساسية المطبقة.

 
قامت اإلدارة بإجراء تقييم كلي حول مدى تأثير هذه الجائحة على عمليات الشركة   م، 2021ديسمبر   31خالل السنة المنتهية 

الكلية وأعمالها التجارية بما في ذلك بعض العوامل التي تشمل قنوات التوريد وأثر أسعار البترول ومعدالت تشغيل مصانعها 
بناء على هذا التقييم، استنتجت بأنه ـ   نتجات. والتكلفة اإلضافية في قنوات التوريد، وتخفيض هامش الربح والطلب على الم

إن   م.2021ديسمبر  31ليس هناك تغيرات جوهرية يجب إجراؤها في هذه القوائم المالية االولية الموجزة للسنة المنتهية في 
مي مما قد يؤثر  تأثيره على االقتصاد العالكذلك و  في تطور مستمر بما في ذلك المتغيرات الجديدة   19-الوضع الحالي لـ  كوفيد

وال يزال الوضع ضبابي وبالتالي من الصعب التنبؤ بدقة عن طول فترة   م.2022على نتائج العمليات والوضع المالي في سنة  
على أعمال وعمليات الشركة ووضعها    19-وتأثيره على الشركة وأعمالها والتأثير االقتصادي الكلي المحتمل لكوفيد  19-كوفيد
المالي. 
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م من شأنها أن يكون لها أثر جوهري على  2021  ديسمبر  31في رأي اإلدارة، ال يوجد أحداث الحقة جوهرية منذ السنة المنتهية في  

 قائمة المركز المالي للشركة كما يتضح في هذه القوائم المالية. 
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 م( 2022فبراير  20هـ )الموافق  1443رجب  19تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  


