
 

 ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مراجعةالغير الموجزة  األولية القوائم المالية
 المراجع المستقلوتقرير فحص 

 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 



 

 

 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  

 الصفحة الفهرس

 1 تقرير المراجع المستقل 

 2 األولية الموجزة قائمة المركز المالي

 3 األولية الموجزة  الدخلقائمة 

 4 األولية الموجزةقائمة الدخل الشامل 

 5 األولية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 6 األولية الموجزة قائمة التدفقات النقدية

 17-7 األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 















 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 7ــ 

 ( غير مراجعة) الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت )

 
 الشركةمعلومات  .1
 

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

فبراير  11هـ )الموافق 1427محرم  12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  49رقم وفقاً للقرار الوزاري  م(2006
ـ )الموافق 1426رجب  18بتاريخ  1367/صى الترخيص الصناعي رقم عل الشركة حصلت .م(2006  أغسطس 23ه
معمول الخرى واألنظمة األ للشركة ياألساسللنظام وفقاً  المنتجات البتروكيماوية في تصنيعكة الشرتعمل  .م(2005
المسجل العنوان يقع  .م2010مارس  1بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  .المملكة العربية السعوديةبها في 
 .41912، مدينة ينبع الصناعية 31396في ينبع، ص.ب للشركة 

 
 عداداإلس اأس  .2
 
 بيان االلتزام 1ـ  2

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

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

ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية السنوية للشركة مع قراءتها جنباً إلى جنب  يجب وبالتالي،، المالية السنوية
  م.2018

 
 .لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترات السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية

 
 أساس القياس 2-2

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

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

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-4

وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  أحكام عملدارة من اإلللشركة الموجزة  األوليةالمالية القوائم  إعداديتطلب 
المطلوبات فصاح عن واإل المرفقة، واإلفصاحات المصرح عنهاوالمصروفات والموجودات والمطلوبات  يراداتاإل

ً جوهري ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً فتراضات والتقديرات يمكن أبشأن هذه اإلعدم التأكد . إال أن المحتملة على  ا
التي استخدمتها اإلدارة في  الهامة إن األحكام .الفترات المستقبليةفي االلتزام التي ستتأثر أو لألصل القيمة الدفترية 

بقت متوافقة مع السياسات التي طُ تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات 
 أدناه:م باستثناء ما تم اإلفصاح عنه 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية في القوائم المالية 

 
 اإللغاءتمديد والخيارات  -د اإليجار وعق
ممارسة لوالظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا الحقائق جميع في االعتبار دارة ، تضع اإلاإليجارعقد  شروطتحديد عند 
متضمنة فقط في ( بعد خيارات اإللغاءفترات اللتمديد )أو اخيارات تكون . اإللغاءأو عدم ممارسة خيار  تمديدالخيار 
تقوم الشركة في بداية عقد (. إلغائه)أو عدم سيتم تمديده يجار اإلعقد هناك يقين معقول بأن إذا كان اإليجار عقد شروط 

اإليجار بتقييم ما إذا كان هناك تيقن معقول بأن خيار التمديد ستتم ممارسته. تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان هناك 
 .مع وجود السيطرة الظروفر جوهري في تيقن معقول لممارسة الخيارات في حال وجود حدث جوهري أو تغي
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
 لشركةلتغيرات في السياسات المحاسبية ل. ا3
 

في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  المطبقةوطرق االحتساب  المحاسبيةتتوافق السياسات 
تطبيق المعايير الجديدة التي بباستثناء ما يتعلق ، م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةالقوائم المالية السنوية 

بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر الشركة تقم  م. لم2019يناير  1حيز التنفيذ اعتباراً من  دخلت
 لم يدخل حيز التنفيذ.

 
ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ) (، فيما يلي طبيعة وتأثير تلك التغيرات. يتم تطبيق العديد من التعديالت 34وفقا

 لقوائم المالية األولية الموجزة للشركة.م، ولكن ليس لها تأثير على ا2019والتفسيرات األخرى ألول مرة في 
 
 "عقود اإليجار"( 16) يللتقرير المالالمعيار الدولي  3-1

( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )ألول مرة. يحل  "عقود اإليجار"( 16)طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 
لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير ( الصادر عن 4)تفسير ال( "عقود اإليجار"، و17محل معيار المحاسبة الدولي )

التفاسير لجنة ( الصادر عن 15)تفسير العلى عقد إيجار"، و ينطويفيما إذا كان الترتيب تحديد " بخصوصالمالي 
بخصوص  – التفاسير الدائمةلجنة ( الصادر عن 27)تفسير الوالحوافز"،  -"عقود اإليجار التشغيلي بخصوص  – الدائمة

( مبادئ 16"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي )
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار 

 .بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي
 
 (16) يللتقرير المالالمعيار الدولي تأثير تطبيق  3-2

م باستخدام طريقة 2019يناير  1من تاريخ التطبيق اإللزامي وهو  (16) يللتقرير المالالمعيار الدولي طبقت الشركة 
بيانات ل المحددة في المعيار. نتيجة لذلك لم يتم تعديل التحو   شروطاألثر الرجعي المعدل كما هو مسموح بموجب 

 م.2018ديسمبر  31المقارنة للسنة المنتهية في 
 

 ((:نقصم )زيادة / )2019يناير  1كما في  (16) يللتقرير المالالمعيار الدولي فيما يلي تأثير تطبيق 
 

 
 

 م2019يناير  1 
 

  موجوداتال
 االستخدامموجودات حق 

 ممتلكات وآالت ومعدات
 ً  مبالغ مدفوعة مقدما

 
 مجموع الموجودات

 179.331 
(586) 
(7.638) 

─────── 
 171.107 

─────── 
 المطلوبات

  التزامات إيجار
 مطلوبات غير متداولة أخرى

 

 
(171.789) 
 682 

─────── 
  171.107 
 ─────── 

 ـــ       مجموع التعديالت على حقوق الملكية

 ═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
 لشركة )تتمة(لتغيرات في السياسات المحاسبية ل. ا3
 
 )تتمة( (16) يللتقرير المالالمعيار الدولي تأثير تطبيق  3-2

سبق تصنيفها التي ( على تلك العقود 16لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) العمليةالوسائل الشركة باستخدام لم تقم 
عند تطبيق  .لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي( الصادر عن 4)تفسير الو( 17بموجب معيار المحاسبة الدولي )
 :ةالتاليلعملية االوسائل (، قامت الشركة بتطبيق 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 ،ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار •
عقد  مدةاألجل مع  كعقد إيجار قصير (17)الدولي ة وفقا لمعيار المحاسبالتشغيلي إليجار د اوعق علىالمحاسبة  •

 م،2019يناير  1في كما  اً شهر 12قل من أمتبقية اليجار اإل
 ،في تاريخ التطبيق األولي االستخدامحق موجودات استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس  •
 ،استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد •
ً ل • المكونات اإليجارية، وبدالً من ذلك عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن  ،ياألساساألصل فئة خيار، وفقا

 احتساب كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية ذات عالقة كمكون إيجاري منفرد.
 

ذات  االستخداموموجودات حق التزامات اإليجار باعترفت الشركة (، 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
االلتزامات (. تم قياس 16إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي )د وفيما يتعلق بعقود تم تحديدها كعقالعالقة 

يناير  1بالشركة كما في المتزايد د اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض بالقيمة الحالية لمدفوعات عق
الدفعات المقدمة والمعدل بمبلغ جار، عقد اإليذات العالقة بمبلغ يساوي التزام  االستخدامموجودات حق م. تقاس 2019
معدل كان المتوسط المرجح ل. 2018ديسمبر  31المركز المالي كما في بعقد اإليجار هذا المعترف به في قائمة المتعلقة 

ً  %4.04 م هو2019يناير  1في التزامات اإليجار على  المطبقاالقتراض المتزايد للمستأجر   .سنويا
 

التزامات اإليجار ( مقابل 17محاسبة الدولي )بموجب معيار الالتشغيلي يجار اإلالتزامات الجدول التالي تسوية  يبين
 م:2019يناير  1( كما في 16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 3-3

والذي تم تطبيقه من تاريخ ( 16)المعيار الدولي للتقرير المالي  بعد تطبيقلشركة لالسياسات المحاسبية الجديدة فيما يلي 
 :يالتطبيق األول

 

 م2019يناير  1 
 

 م2018ديسمبر  31التشغيلي كما في يجار اإل التزامات
 م2019يناير  1كما في  االقتراض المتزايدمعدل المتوسط المرجح ل

 258.664 
 4.04% 

 ─────── 
 م2019يناير  1التشغيلي المخصومة كما في  يجاراإلالتزامات 

 
 األجل  ةد إيجار قصيروقة بعقناقص: التزامات متعل

 
 م2019يناير  1كما في التزامات اإليجار 

 180.571 
 
(9.464) 

─────── 
 171.107 

═══════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

 لشركة )تتمة(سات المحاسبية ل. التغيرات في السيا3
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة )تتمة( 3-3
 

 االستخدامموجودات حق 
الموجودات فيه تصبح في التاريخ الذي المقابلة مع التزاماته  استخدامحق د اإليجار كموجودات ويتم االعتراف بعق

االلتزام وتكلفة التمويل. اإليجار بين عقد من دفعات لالستخدام من قبل الشركة. يتم تخصيص كل دفعة  جاهزةالمؤجرة 
استهالك موجودات حق اإليجار. يتم األولية الموجزة على مدى مدة الدخل قائمة تكلفة التمويل في يتم االعتراف ب

 .على أساس القسط الثابتو، أيهما أقصر، اإليجارعقد لألصل ومدة العمر اإلنتاجي على مدى  ستخداماال
 

 بالتكلفة وتتكون مما يلي:بداية في الستخدام الحق اتقاس موجودات 
 
 ،اإليجار عقد اللتزامالقياس األولى مبلغ  •
 إيجار مستلمة،حوافز ناقص أي  عقد اإليجاربدء تمت في أو قبل تاريخ  عقد إيجاردفعات أي  •
 ، وأوليةتكاليف مباشرة أي  •
 .حيثما تنطبق، االستعادةتكاليف  •
 

 التزامات اإليجار
اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم التزامات بتسجيل الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم 

( ناقصاً أي هاجوهرفي ثابتة دفعات على مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها 
وقع دفعها بموجب حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المت

الشركة ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن 
لخيار الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة 

غيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المت
أو معدل االقتراض  اإليجارعقد باستخدام معدل الفائدة المتضمن في  إليجارايتم خصم مدفوعات  يتم الدفع خاللها.
 المتزايد بالشركة.

 
 القيمةموجودات منخفضة اليجار ذات اإلد ووعقاألجل يجار قصيرة اإلود عق
ي ال تفالموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي شهر أو أقل.  12مدة إيجار بد وعقة األجل هي د اإليجار قصيروعق

يتم االعتراف بمدفوعات بحدود الرسملة الخاصة بالشركة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشركة ككل. 
على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل  الموجودات منخفضة القيمةت د اإليجار ذاووعقاألجل ود اإليجار قصيرة عق

 األولية الموجزة.
 

 متغيرةاإليجار المدفوعات 
. يتم االعتراف بهذه الموجودات لألصل المؤجرد اإليجار مدفوعات متغيرة ترتبط باالستخدام / األداء وتضمن بعض عقت

 في قائمة الدخل األولية الموجزة.
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
 . الممتلكات واآلالت والمعدات4

محاسبي مقابل أعمال رأسمالية تحت م، قامت اإلدارة بتسجيل مخصص 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 .مليون لاير سعودي 71.4التنفيذ نتيجة لعدم التأكد من استخدام بعض هذه التكاليف والبالغة 

 
 التزامات اإليجارو االستخدامموجودات حق . 5
 

 الفترة:حركات خالل الشركة واللدى التزامات اإليجار و االستخداملموجودات حق لفيما يلي القيم الدفترية 
 

 
 ستثمارات قصيرة األجلالا. 6
 

استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر ويتم االحتفاظ  مواعيدذات  تثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلعتمثل االس
 بها لدى بنوك محلية وأجنبية.

 
 رأس المال . 7
 

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

 من آخرين أو يتم تداولها. %49)سابك( )"الشركة االم"( و
 
 الموظفينمنافع . 8
 

 
  

 موجودات حق  
  االستخدام 

 التزامات 
 إيجار 
 

 م2019يناير  1كما في 
 إضافة

 استهالك
 مصروف فائدة

 مدفوعات
 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 179.331 
 11.179 
(19.575) 

 ـــ      

 ـــ      

───────   
 170.935 

═══════ 

171.789 
 8.807 

 ـــ      

 10.014 
(22.366) 

───────   
 168.244 

═══════ 

 م2019 
 

 م2018

 ( 1-8يضاح اإلالتزام منافع محددة )
 أخرى

 
 

594.260 
26.391 

───────   
620.651 

═══════ 

451.054 
20.763 

───────   
471.817 

═══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 12ــ 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر )
 
 منافع الموظفين )تتمة(. 8
 
 محددة المنافع الالتزام  8-1

 :الحركة في التزام المنافع المحددة التالييوضح الجدول 
 

 
 :مصروف المنافع المحددة صافي

 

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

 

 
ً  %9م، تنخفض النسبة من 2018ديسمبر  31وم 2019ديسمبر  31كما في  (أ  في %5م إلى 2019في سنويا

 .وما بعد ذلكم 2023
 
 
 
 

 م2019 
 

 م2018

 محددة في بداية السنةالمنافع الالتزام 
 تكلفة الخدمة الحالية 

 تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة
 على االلتزام  خسارة / )ربح( اكتواري
 مدفوعات خالل السنة

 الشركة، صافي خارجمحول 
 

 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

 451.054 
 42.685 
 17.306 
 93.280 
(6.351) 
(3.714) 

───────   
 594.260 

═══════ 

 482.460 
 49.067 
 17.078 
(73.037) 
(20.079) 
(4.435) 

───────   
 451.054 

═══════ 

 المنتهية  لفترة الثالثة أشهر 
 ديسمبر 31في 

 المنتهية  للسنة 
 ديسمبر 31في 

 م2019 
 

 م2018
 

 م2019 
 

 م2018
 

 تكلفة الخدمة الحالية
 تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة

  
 صافي مصروف المنافع المحددة

 

10.695 
3.082 

──────   
13.777 

══════ 

12.192 
4.270 

──────   
16.462 

══════ 

 42.685 
17.306 

──────   
59.991 

══════ 

49.067 
17.078 

──────   
66.145 

══════ 

 م2019  
 

 م2018

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

3.1% 
4.5% 
6.0% 

 إيضاح )أ( أدناه
 سنة 58 

 4.4% 
 4.5% 
 6.0% 

 أدناهإيضاح )أ( 
 سنة 58 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 13ــ 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
 الزكاة. 9
 

 :على النحو التاليالسنة الحركة في مخصص الزكاة خالل كانت 
 

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

المنتهية حتى السنة لهيئة مع اة وأنهت ربوطها الزكوية الزكويبتسوية مستحقاتها الشركة قامت كما  .م2018 ديسمبر
 م من الهيئة.2018 إلىم 2016 لسنوات منعن االنهائية الزكوية صدار الربوط إلم يتم بعد  م.2015 ديسمبر 31في 
  

 ربحية السهم. 10
 

 تم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 

 
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاديةتأثير ذو السهم تخفيض لربحية ال يوجد 

 
 قياس القيم العادلة . 11

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

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

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

 م2019 
 

 م2018

 في بداية السنة
 مخصص خالل السنة
 مدفوع خالل السنة

 
 في نهاية السنة

 

 119.271 
 135.460 
(128.795) 

─────── 
 125.936 

═══════ 

 170.523 
 98.270 
(149.522) 

─────── 
 119.271 

═══════ 

 المنتهية  لفترة الثالثة أشهر 
 ديسمبر 31في 

 المنتهية  للسنة 
 ديسمبر 31في 

 م2019 
 

 م2018
 

 م2019 
 

 م2018
 

 صافي الدخل للفترة )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
 

 األساسية والمخفضة  –ربحية السهم )لاير سعودي( 

170.948 
══════ 

562.500 
══════ 

0.30 
══════ 

233.476 
══════ 
562.500 

══════ 
0.42 

══════ 

 1.089.772 
══════ 

562.500 
══════ 

1.94 
══════ 

2.413.978 
══════ 
562.500 

══════ 
4.29 

══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 14ــ 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
 قياس القيم العادلة )تتمة( -11

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

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

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

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

 غير الملحوظة إلى أكبر حد.بيانات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام البيانات استخدام ال
 

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

 العادلة ككل:
 

 المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة. المستوى األول: األسعار •
 
غير تلك األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصل بيانات المستوى الثاني:  •

 أو االلتزام ـ بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.
 
غير بيانات لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتنا )بيانات المستوى الثالث:  •

 قابلة للمالحظة(.

المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل الهرمي بيانات وفيما إذا كانت ال
ئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة من حيث للقيم العادلة، فيتم عند
 الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.بيانات المستوى األدنى لل

 
بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث فيها  التناقالتتقوم الشركة بتسجيل 

 هذه التغيرات.
 

 الفترة.خالل  ياتبين المستو لم يكن هناك أي تنقالت
 

مم المدينة لنقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذلقيمة العادلة لا بتقديرقامت اإلدارة 
األخرى والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد 

 االستحقاق القصيرة لهذه األدوات.



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 15ــ 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 عالقة وأرصدتهاالجهات ذات الالمعامالت مع . 12
 

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

 
 الجهة ذات العالقــة

 
 طبيعة المعامالت

 المعامالت لفترة الثالثة أشهر
 المنتهية في

 
 المنتهية في للسنةالمعامالت 

 
 الرصيد كما في 

ديسمبر  31  
 م2019

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31
 م2019

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31
 م2019

ديسمبر  31
 م2018

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

 م(أل)سابك( )الشركة ا
 

 7.219.087 1.619.379 2.636.337  بيع منتجات 
 

7.614.338 1.739.869 
 

2.095.851 
منتجات بيع دفعات مقدمة لشراء مواد و    

 25.187 7.741 6.259 ومعامالت أخرى
 

81.088 65.184 
 

90.371 
 7.500 7.500 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ألغراض لوجستيةدفعات مقدمة طويلة األجل  
        

 8.189 11.286 17.396 19.871 855 12.087 مبادلة منتجات أخرى ذات عالقةجهات 
 ـــ      4.845 19.279 4.845 14.132 4.845 أخرى  
  ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── 

  2.659.528 1.642.107 7.268.990 7.732.101 1.828.684 2.201.911 
  ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 
        
        مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (ب

الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 م(أل)سابك( )الشركة ا

وخدمات  مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة
 2.015.848 694.042 439.260 مألأخرى مقدمة من الشركة ا

 
2.112.121 282.015 

 
449.452 

 38.163 69.270 152.287 144.382 32.105 52.727 قنيةأتعاب بحث وت 
        

الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( 
 )جهة منتسبة(

 
 ترتيبات مناولة البروبان

 
67.393 19.929 273.234 

 
320.019 91.754 19.929 

        
 28.771 26.486 176.181 166.765 5.612 9.507 خدمات التخزين وأخرى أخرى ذات عالقةجهات 

        
 ـــ      ـــ      1.400 1.400 1.400 1.400 مكافأة مجلس اإلدارة

  ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── 
  570.287 753.088 2.601.629 2.762.008 469.525 536.315 
  ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 16ــ 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

  
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(. 12
 

 تعويضات كبار موظفي االدارة
 اإلدارة: تعويضات كبار موظفيفيما يلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على النحو التالي: كانتالمعامالت الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة 
 
مشتركة( لتزويد الشركة بخدمات المحاسبة، الخدمات اللدى الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة سابك ) (أ

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

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

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

 أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم  م2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةاألرصدة القائمة 

ديسمبر  31المنتهية في  فترةبالتقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة. فيما يتعلق 
لجهات ذات العالقة. يتم ، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة لم2019

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

 
 القطاعية  لمعلوماتا. 13

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

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

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

 آنفاً.
 

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

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

 المنتهية لفترة الثالثة أشهر 
 ديسمبر 31في 

ة ــــــــــــــــــــــالمنتهي للسنة 
 ديسمبر 31في 

 م2019 
 

 م2018
 

 م2019 
 

 م2018
 

 7.481 6.953  1.288 1.466 رواتب ومنافع أخرى

 449 ـــ      ـــ     ـــ     منافع ما بعد التوظيف
 ────── ──────  ────── ────── 
 1.466 1.288  6.953 7.930 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 ) سعوديةمساهمة  ةشرك)

 
 ــ 17ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 الطارئةاالرتباطات وااللتزامات . 14
 

مليون لاير  303: م2018مليون لاير سعودي ) 339 ، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغم2019ديسمبر  31كما في 
 سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية.

 
مليون لاير سعودي ضمن دورة  1عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ  أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابةً 

 (.مليون لاير سعودي 1.3: م2018)م 2019ديسمبر  31كما في عمالها العادية أ
 

 توزيع صافي الدخل. 15
 

 2بواقع مليون لاير سعودي ) 1.125اعتمدت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بلغت  ،م2019أبريل  4 بتاريخ
يكون إجمالي عليه من القيمة االسمية لألسهم. و %20ما يمثل بم 2018 عاملنصف الثاني من عن ا( لاير سعودي للسهم

لاير  3،75بواقع مليون لاير سعودي ) 2.109،38م هو 2018ديسمبر  31 توزيعات األرباح للسنة المنتهية في
 سعودي للسهم(.

 
بواقع مليون لاير سعودي كتوزيعات نقدية ) 984،37م، أعلن مجلس اإلدارة توزيع أرباح بمبلغ 2019مايو  12 بتاريخ
ويكون ة االسمية لألسهم. من القيم %17،5م بما يمثل 2019 عاملاير سعودي للسهم( عن النصف األول من  1،75

وق المالية السعودية( في نهاية تاريخ االستحقاق لهذه التوزيعات من األرباح إلى المساهمين المسجلين في تداول )الس
 م.2019يوليو  2يوم تداول 

 
مليون لاير  984،37مجلس اإلدارة إلى الجمعية العمومية توزيع أرباح بمبلغ أوصى م، 2019ديسمبر  25بتاريخ 

من  %17،5م بما يمثل 2019لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام  1،75سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع 
ن األرباح إلى المساهمين بعد صدور موافقة الجمعية العمومية، يكون االستحقاق لهذه التوزيعات مالقيمة االسمية لألسهم. 

المسجلين في تداول )السوق المالية السعودية( في نهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العمومية المتوقع أن يكون في مارس 
مليون لاير سعودي  1.968،74م هو 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  وبهذا يكون مجموع التوزيعاتم. 2019

 لاير سعودي للسهم(. 3،50)
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