
 
 

 

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

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

 وتقرير فحص المراجع المستقل
 

م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 



 

 

 
 
 
 
 

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

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

 م2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة  

 الصفحة المحتويات
  

 1 تقرير فحص المراجع المستقل
  

 2  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  

 3  قائمة الدخل األولية الموجزة 
  

 4 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
  

 5 األولية الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
  

 6 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
  

 16ـــ  7 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول 
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 معلومات الشركة -1
 

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

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

م(. تعمل الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وفقاً للنظام األساسي للشركة 2005أغسطس  23)الموافق 
 1التجاري في  بدأت الشركة في مزاولة نشاطها واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  .41912، مدينة ينبع الصناعية 31396ص.ب  يقع العنوان المسجل للشركة في ينبع، م.2010مارس 
م من قبل 2021يونيو  30تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م(.2021ليو يو 25هـ )الموافق  1442ذو الحجة  15مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

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

 . كمنشأة مستمرة 
 

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة من 
 31القوائم المالية السنوية، وعليه يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

م ال تعتبر مؤشراً دقيقاً 2021يونيو  30إضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترة األولية المنتهية في  م.2020ديسمبر 
 أدناه(. 4-2م )انظر اإليضاح 2021ديسمبر  31على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 
 أساس القياس 2-2
 

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

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

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

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4
 

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

إن التقديرات التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب  االلتزامات المحتملة.
إال أنه  م.2020ديسمبر  31لمنتهية في والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذاتها المطبقة في القوائم المالية للسنة ا

(، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات 19وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد )
يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا 

وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر  رات مستقبلية.الحدث وذلك في فت
 (.16اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية )انظر أيضاً اإليضاح 

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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  التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة -3
 

المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في تتوافق السياسات 
م، باستثناء ما يتعلق بتطبيق التعديالت 2020ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

شركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو لم تقم ال م.2021يناير  1التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 
 تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 
وبموجب متطلبات معيار المحاسبة  م.2021يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 

 (، فيما يلي طبيعة وتأثير هذه التغيرات:34الدولي )
 

( ومعيار المحاسبة 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -عي "  "احالل سعر الفائدة المرج
( والمعيار الدولي 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39الدولي )

 (16للتقرير المالي )
 

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

 
طريقة مساعدة لمعالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها االحالل مباشرة كتغيرات  •

  دة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.على سعر الفائ
السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون  •

  توقف العالقة التحوطية.
اة سعر الفائدة الخالي تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أد •

  من المخاطر كتحوط لعنصر التحوط.
 

تنوي الشركة تطبيق استخدام الطريقة  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة.
 المساعدة في الفترات المستقبلية حال سريان مفعولها.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -4
 

م، سجلت اإلدارة انخفاض قيمة مقابل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ نتيجة 2021يونيو  30الفترة المنتهية في خالل 
 مليون لاير سعودي. 63.5عدم التيقن من بعض التكاليف بمبلغ 

 
  االستثمارات القصيرة األجل -5
 

و ال تزيد تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر 
يتأتى عن هذه اإليداعات إيرادات تمويلية بحسب األسعار  سنة ويتم االحتفاظ بها لدى بنوك محلية وأجنبية. عن

 السائدة في السوق.
 
 رأس المال -6

 
 562.5مليون لاير سعودي مقسماً إلى  5.625المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ رأسمال الشركة 

من الشركة السعودية للصناعات  %51الشركة مملوكة بنسبة  لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم بقيمة 
 من آخرين أو يتم تداولها. %49األساسية )سابك( و

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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9 

 
 منافع الموظفين -7
 

 
 التزام المنافع المحددة 7-1
 

 التزام المنافع المحددة:يوضح الجدول التالي الحركة في 
 

 
 صافي مصروف المنافع المحددة:

 

 

 
 يونيو 30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
   

 856,354  1,089,636  (1-7التزام منافع محددة )إيضاح 
 31,404  43,070  أخرى

 ───────── ───────── 
  1,132,706  887,758 
 ═════════ ═════════ 

لفترة الستة أشهر   
  المنتهية في

  يونيو 30
 م 2021

 
 السنة المنتهية 

 ديسمبر 31 في
 م2020

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

 52,965  38,454  تكلفة خدمة حالية
 17,680  10,254  المحددةتكلفة فائدة على التزام المنافع 

 147,429  (29,727) اكتوارية على االلتزام مكسب /( خسارة )
 (9,752) (4,794) السنة / مدفوعات خالل الفترة 

 53,772  219,095  محول إلى الشركة، صافي
 ───────── ───────── 

 856,354  1,089,636  التزام المنافع المحددة في نهاية الفترة / السنة
 ═════════ ═════════ 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 م2020 م 2021  م2020 م 2021 
      

 26,709  38,454   13,329 19,585 تكلفة خدمة حالية
 8,840  10,254   4,420 5,051 المنافع المحددةتكلفة فائدة على التزام 

 ──────── ───────  ──────── ──────── 
 35,549  48,708   17,749 24,636 صافي مصروف المنافع المحددة

 ════════ ═══════  ════════ ════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 )تتمة( منافع الموظفين -7
 
 )تتمة( المنافع المحددةالتزام  7-1
 

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

 
 %5م إلى 2021في  %9م، انخفضت النسبة السنوية من 2020ديسمبر  31م و2021يونيو  30كما في  (أ

 سنوياً للسنوات ما بعدها. %5م ونسبة 2025سنوياُ في 
 

 والمطلوبات المتداولة األخرىالمستحقات  -8
 

 
 يونيو 30

 م 2021
  ديسمبر 31

 م2020
   

 340,295 595,452 مطلوبات مستحقة الدفع
 238,340 99,152  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

 15,338 860,156 (15توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 
 ───────── ───────── 
 1,554,760 593,973 
 ═════════ ═════════ 
 
 الزكاة -9
 

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية 

  يونيو 30 في
 م 2021

 لفترة الستة
 أشهر المنتهية 

  يونيو 30 في
 م2020

   
 57,917 101,307 زكاة تتعلق بالفترة / السنة الحالية

 ـــ      8,113 زكاة تتعلق بسنوات سابقة
 ───────── ───────── 
 109,420 57,917 
 ═════════ ═════════ 
 

 
 يونيو 30

 م 2021
  ديسمبر 31

 م2020
   

 %2.4 %2.7 معدل الخصم
 %4.5 %4.5 للتنفيذيين -معدل الزيادة في الرواتب 
 %6.0 %6.0 التنفيذيينلغير  -معدل الزيادة في الرواتب 

 إيضاح )أ( أدناه إيضاح )أ( أدناه  معدل التضخم الطبي
 58 58 متوسط عمر التقاعد



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 )تتمة( الزكاة -9
 

 الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

 

 لفترة الستة
أشهر المنتهية 

  يونيو 30 في
 م 2021

 
 السنة المنتهية 

  ديسمبر 31 في
 م2020

   
 125,936  136,461  في بداية الفترة/ السنة

 139,910  109,420  مخصص مكون خالل الفترة/ السنة
 (129,385) (128,023) مدفوع خالل الفترة/ السنة

 ──────── ──────── 
 136,461  117,858  في نهاية الفترة/ السنة

 ════════ ════════ 
 

والضريبة والجمارك )"الهيئة"( وحصلت على شهادات زكاة قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة  
كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت ربوطها الزكوية مع الهيئة  م.2020ديسمبر  31حتى تاريخ 

  م.2015ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في 
 

طالبت الهيئة م  2018م إلى  2016م، استلمت الشركة ربطاً للسنوات من  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 مليون لاير سعودي نتيجة لبعض اإلضافات إلى الوعاء الزكوي قامت بها.  91بزكاة اضافية بإجمالي مبلغ    بموجبه

وتعتقد اإلدارة أن نتيجة االعتراض ستكون لصالح   تقدمت الشركة باعتراض على اجمالي مبلغ الربط لتلك السنوات
مليون لاير سعودي في هذه القوائم المالية األولية  20إضافة إلى ذلك، تم تكوين مخصص إضافي بمبلغ  الشركة.

 م.2020ديسمبر  31الموجزة خالل السنة المنتهية في 
 

  م من قبل الهيئة.2020م و2019 لم يتم بعد اصدار الربط للسنتين
 

 ربحية السهم -10
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي:
 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في
 لفترة الستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في 
 م2020 م 2021  م2020 م 2021 
      

 صافي الدخل للفترة )بآالف الرياالت 
 السعودية(   

596,367 44,825 
 
 1,016,658  149,286 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 )بآالف الرياالت السعودية(   
 

562,500 
 

562,500 
  
 562,500 

 
 562,500 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 –ربحية السهم )لاير سعودي( 

 األساسية والمخفضة   
 

1.06 
 

0.08 
  
 1.81 

 
 0.27 

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

 ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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 قياس القيمة العادلة -11

 
معاملة منتظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في 

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم  السوق في تاريخ القياس.
 إما:

 
  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •
  الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق  •
 

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

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

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

 
ويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام تستخدم الشركة طرق تق

  المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

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

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

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

 مباشرة أو غير مباشرة.
 

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

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

 الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
 

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

 
والذمم المدينة التجارية والذمم قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للنقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل 

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -12

 
اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس 

 كة:فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة الشر يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. قبل هذه الجهات.
 

   المعامالت      

 الرصيد كما في   لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية  طبيعة المعامالت   الجهة ذات العالقة  

 يونيو  30     

 م 2021

 يونيو 30

 م2020

 يونيو  30 

 م 2021

 يونيو 30

 م2020

  يونيو  30 

 م 2021

 ديسمبر  31

 م2020

             

            مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة أ( 

             

 1,740,961 2,407,296  2,215,634 3,706,012  1,020,657 1,983,004   بيع منتجات   الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات    )الشركة األم(   -)سابك(   

 منتجات ومعامالت أخرى   

 

(584 ) 30,600 

 

10,881 33,177  117,707 106,826 

 دفعات مقدمة طويلة األجل     

 ألغراض لوجستية   

 

ــ       ـــ       ـ

 

ــ       ـــ       ـ

 

7,500 7,500 

 الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن  

 رشد( )جهة ذات عالقة(    

 

ــ       28,612   خدمات صيانة وتشغيل من الشركة  ــ       28,612  ـ ــ       28,612  ـ  ـ

             

 49,092 106,747  21,801 59,822  9,637 58,725   مبادلة منتجات   جهات ذات عالقة أخرى  

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

      2,069,757 1,060,894  3,805,327 2,270,612  2,667,862 1,904,379 

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 الرصيد كما في   لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية  طبيعة المعامالت   العالقة الجهة ذات   

 يونيو  30     

 م 2021

 يونيو 30

 م2020

 يونيو  30 

 م 2021

 يونيو 30

 م2020

  يونيو  30 

 م 2021

 ديسمبر  31

 م2020

             

            مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  ب( 

             

الشركة السعودية للصناعات   

 األساسية )سابك( )الشركة األم( 

    مدفوعات نيابة عن الشركة 

610,632 

 

952,306 

  

1,103,505 

 

1,413,960 

  

397,084 

 

310,331 

 68,455 89,397  52,893 74,120  23,937 39,660  أتعاب بحث وتقنية    

             

األم  الشركة أرامكو السعودية )شركة  

النهائية( وشركاتها التابعة )من  

 م(2020يونيو  16تاريخ 

 

 

 مشتريات المواد القيم وأخرى 

  

 

606,137 

 

 

66,786 

  

 

795,903 

 

 

66,786 

  

 

263,201 

 

 

322,363 

             

الشركة العربية لأللياف الصناعية   

 )ابن رشد( )جهة ذات عالقة( 

  

 ترتيبات مناولة البروبان

  

135,574 

 

19,604 

  

225,684 

 

45,425 

  

135,575 

 

103,208 

             

             

 1,840 33,106  10,979 33,720  10,099 4,292  خدمات التخزين وأخرى   جهات ذات عالقة أخرى  

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

     1,396,295 1,072,732  2,232,932 1,590,043  918,363 806,197 

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو
 م2020 م 2021  م2020 م 2021 
      

 3,978 2,894  1,301 1,476 رواتب ومنافع أخرى
 1,011 613  804 244 منافع ما بعد الخدمة

  ───────  ───────   ───────  ─────── 
 1,720 2,105  3,507 4,989 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

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

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

 ولدى الشركة أيضاً اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة سابك.
 
ً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة  (ب تمثل المبالغ المدفوعة مقدما

 لتمويل شراء مواد وخدمات للشركة.
 

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

د( تمثل خدمات التشغيل والصيانة األنشطة والمعامالت التي تتعلق باإلنتاج والمعالجة والتصنيع والتسويق والتجارة 
 نيابة عن الجهة ذات العالقة. 

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

م غير مضمونة، وال يترتب عليها فائدة ويتم تسويتها 2021يونيو  30القائمة في الفترة المنتهية في إن األرصدة 
بالسنة للفترة المنتهية  لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. نقداً.
مة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المستحقة للجهات م، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قي2021يونيو  30في 

يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذات العالقة واألسواق  ذات العالقة.
 التي تعمل فيها.

 
 المعلومات القطاعية -13

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

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

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

 ومركزها المالي آنفاً.
 

 إن المعيار الرئيسي لتقييم أداء القطاع هو صافي الدخل وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار طوال الفترة المحاسبية.
تقع الموجودات غير المتداولة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات المنتجات البتروكيماوية من 

شركة األم والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها أيضاً.قبل الشركة إلى ال






