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 تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) المحترمین 

 
                                                تقریر حول مراجعة القوائم المالیة       

 
 رأینا

من   عادلة،  بصورة  تظھر  المالیة  القوائم  أن  رأینا،  (ینساب)  في  للبتروكیماویات  الوطنیة  ینبع  لشركة  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي  جمیع 
وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة   ،۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱("الشركة") كما في  

 اییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.في المملكة العربیة السعودیة والمع
 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 تتألف القوائم المالیة للشركة مما یلي: 

 
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  ●
 قائمة الدخل للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ●
 ذلك التاریخ. قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في  ●
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ●
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ●
   إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  ●
 

 أساس الرأي 
وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا في تقریرنا لقد قمنا بمراجعتنا  

 . مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة بالتفصیل ضمن قسم 
 

 إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس  
 

 االستقالل 
المعتمد في المملكة    ، المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة)  وآداب لمیثاق الدولي لسلوك  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً ل

ً بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقالمتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما التزمنا ) " المیثاق"( العربیة السعودیة   . المیثاق ا لھذ ا
 

 منھجنا في المراجعة 
 نظرة عامة 

 الموظفین  منافع • األمور الرئیسیة للمراجعة 

بعین االعتبار ، أخذنا  بالتحدیدفي إطار عملیة تصمیم مراجعتنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة. و
التي   الذاتیة  المثالاتخذتھا  األحكام  ومراعاة  ی ف  ، اإلدارة، على سبیل  افتراضات  التي شملت وضع  الھامة  المحاسبیة  بالتقدیرات  یتعلق  ألحداث  اما 

، ویشمل ذلك من بین ةالداخلی ابة  للرق، تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز اإلدارة  عملیات مراجعتناالمستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. كما ھو الحال في جمیع  
 أمور أخرى النظر فیما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر التحریفات الجوھریة الناتجة عن غش. 

 
ار ھیكل الشركة،  لقد قمنا بتصمیم نطاق عملیة مراجعتنا بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالیة ككل، مع األخذ بعین االعتب 

 والعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول الشركة نشاطھا فیھ. 
 



 

۳ 

 
 (تتمة)تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) المحترمین 

 
 منھجنا في المراجعة (تتمة)

 
 األمور الرئیسیة للمراجعة 

 
وفقاً لتقدیرنا المھني، كانت لھا أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة للفترة الحالیة.  إن األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي،  

 وتم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األمور. 
 

 تنا األمر الرئیسي للمراجعة كیف عالجت مراجع األمر الرئیسي للمراجعة 

 منافع الموظفین 
 

منافع موظفین    ات ، لدى الشركة التزام۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
نھایة منافع  والتي تتكون من  ،  ملیون لایر سعودي  ۹٥٥٬۹بمبلغ  

األجل  والخدمة   طویلة  الخدمة  ومكافآت  التقاعد  بعد  طبیة  منافع 
 وخطة االدخار. 

   
شرك اإلدارة خبیر  ت ھذه لھا متطلبات محاسبیة مختلفة.    المنافعخطط  

اللتزام   الحالیة  القیمة  لتقدیر  اكتواري  الخدمة  تقییم  نھایة  منافع 
 . طبیة بعد التقاعد ومكافآت الخدمة طویلة األجل المنافع الو
 

یعتمد ھذا التقییم االكتواري على افتراضات مھمة مختلفة، بما في  
 دل زیادة الرواتب ومعدل التضخم. ذلك تقییم معدل الخصم ومع

 
بسبب المتطلبات المحاسبیة  اعتبرنا أن ھذا أمر رئیسي للمراجعة  

الحالیة   القیمة  تقدیر  المتضمنة في  واالفتراضات  للخطط  المختلفة 
 اللتزام المنافع المحددة. 

 
القوائم المالیة للسیاسة المحاسبیة  حول   ۱۱-٤راجع اإلیضاح 

لألحكام والتقدیرات   ۲- ۲-۳، واإلیضاح ذات الصلة الھامة
الذي یبین تفاصیل   ۱۷، واإلیضاح الھامةواالفتراضات المحاسبیة 

 اإلفصاح عن منافع الموظفین. 

 
 
 

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 
 
اإلدارة  قیمنا   ● تستخدمھ  الذي  الخبیر  وقدرة وموضوعیة  كفاءة 

 االكتواري. للتقییم 
 
المنھجیة    ناشركا ● مالءمة  مدى  لتقییم  الداخلي  خبیرنا 

  قام حساب التقییم االكتواري الذي  و  واالفتراضات المستخدمة  
 . بھ خبیر الشركة 

 
دقة واكتمال البیانات األساسیة المقدمة إلى خبیر الشركة  قدرنا   ●

   للتقییم االكتواري.
 
المحاسبیة للخطط وفقًا لمتطلبات  مدى مالءمة السیاسات  قیمنا   ●

وتصنیف    منافع الموظف"   "   ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  
ذات   الموظفین  ادخار  خطة  والتزام  النقدیة  األرصدة  بعض 

 الصلة. 
 
ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم  كفایة  مدى  قدرنا   ●

 المالیة المرفقة. 

 
 معلومات أخرى 

المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإلدارة، لكنھا ال تتضمن القوائم    ن عناإلدارة مسؤولی أعضاء مجلس  إن  
 ، والتي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر المراجع ھذا. حولھا ناالمالیة وتقریر

 
 أنواع التأكید علیھا.إن رأینا حول القوائم المالیة ال یشتمل على المعلومات األخرى وال نبدي أي نوع من 

 
بار ما وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بعین االعت 

ھا خالل عملیة المراجعة،  إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم المالیة أو مع المعلومات التي تم الحصول علی 
 أو خالفاً لذلك تتضمن تحریفات جوھریة. 

 
تحریفات  فیما لو استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا بھ، على المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر المراجع ھذا، أن ھناك  

فیما یتعلق بھذا  عنھا    اإلفصاحینبغي  قة. لیس لدینا أي مالحظات  جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فیجب علینا اإلبالغ عن ھذه الحقی 
  األمر. 



 

٤ 

 

 (تتمة)تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) المحترمین  

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 

اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  إن اإلدارة مسؤولة عن  
نظام الشركات والنظام    المعمول بھا فيمتطلبات  الوالمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین و

نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً لتتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء  ، وعن  للشركةاألساسي  
   كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

األمور  عن    - عند الضرورة   - عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  
قي  المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفیة الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقی 

 بخالف ذلك. 

 إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة. 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  
أكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة المراجعة  غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى عاٍل من الت 

.  التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده
قع إلى حد معقول أن تؤثر على  یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتو 

 القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. 

لمھني  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا 
 المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: ونحافظ على الشك 

تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة   •
ر عدم اكتشاف أي تحریفات جوھریة  لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاط

ناتجة عن غش یعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة  
 أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

 
اءات مراجعة مالئمة للظروف، ولیس لغرض  الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة المتعلقة بعملیة المراجعة لغرض تصمیم إجر •

 إبداء رأي حول فعالیة نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 

 تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة.  •
 

ما إذا  تحدید  الستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا،  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ ا •
كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة الشركة على االستمرار في  

ه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة،  أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتبا
أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.  

 في أعمالھا.   ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة
 

المعامالت   • تمثل  المالیة  القوائم  كانت  إذا  ما  وتحدید  اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  المالیة،  القوائم  ومحتوى  وھیكل  العام  العرض  تقییم 
 واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل. 

   
  















 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 
 معلومات الشركة  ۱

 
وجب السجل التجاري شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) ("الشركة")، ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة ینبع في المملكة العربیة السعودیة بم

للقرار الوزاري رقم  ۲۰۰٦فبرایر    ۱۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۷محرم    ۱٤بتاریخ    ٤۷۰۰۰۰۹٤۳۲رقم   محرم   ۱۲ركة في  الصادر بإعالن تأسیس الش  ٤۹) وفقاً 
). ۲۰۰٥أغسطس    ۲۳ھـ (الموافق  ۱۳۲٦رجب    ۱۸بتاریخ    ۱۳٦۷). حصلت الشركة على الترخیص الصناعي رقم ص/۲۰۰٦فبرایر    ۱۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۷

ودیة. بدأت الشركة في مزاولة  تعمل الشركة في تصنیع المنتجات البتروكیماویة وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المطبقة في المملكة العربیة السع
 .  ٤۱۹۱۲، مدینة ینبع الصناعیة  ۳۱۳۹٦. یقع المكتب المسجل للشركة في ینبع، ص.ب ۲۰۱۰مارس  ۱نشاطھا التجاري في 

 
  أسس اإلعداد  ۲

 
 بیان االلتزام  ۲-۱

 
المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة لدى الھیئة السعودیة  أعدت ھذه القوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في  

 للمراجعین والمحاسبین (مجتمعین "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). 
 

 أسس القیاس  ۲-۲
 

  التكلفة التاریخیة، باستثناء ما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة أدناه. یتم إعداد ھذه القوائم المالیة طبقاً لمبدأ 
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۲-۳
 

 لم یذكر خالف ذلك. تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة للشركة. وتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف لایر سعودي)، ما
 

 ت وأحكام محاسبیة مؤثرة تقدیرا ۳
 

لموجودات والمطلوبات  یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة أن تصدر اإلدارة أحكاماً وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإلیرادات والمصاریف وا
راضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیال جوھریا على واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاریخ التقریر. ومع ذلك، فقد تؤدي الشكوك حول ھذه االفت

 القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام الذي سیتأثر في الفترات المستقبلیة.  
 

أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف وتستخدم للحكم على القیم   للموجودات  تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد  الدفتریة 
تعدیالت على والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى بشكل مباشر. یتم فحص التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. یتم إثبات ال 

 ھا تؤثر على كلتا الفترتین، الحالیة والمستقبلیة. التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تّم فیھا إجراء تلك التعدیالت، في حال كانت التقدیرات التي تم تعدیل
 

 تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر وحاالت عدم التأكد ما یلي: 
 

 ) ۲۸و ۱۷إفصاحات تحلیالت الحساسیة (اإلیضاحان  •
 )۲۸إدارة مخاطر األدوات المالیة (اإلیضاح  •
 )۲۹إدارة رأس المال (اإلیضاح  •
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۱۲ 

   أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة ھامة ۳
 

 األحكام  ۳-۱
 لیة: لتطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة والتي لھا تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في القوائم الما

 
 الطرف األصیل مقابل الوكیل  -اإلیرادات من العقود مع العمالء  ۳-۱-۱

توفیر المواد الخام أو المنتجات األخرى شبھ التامة (قید التنفیذ) المملوك للطرف ذي العالقة  أبرمت الشركة ترتیب مناولة ومعالجة مع طرف ذي عالقة حیث یتم 
ات البتروكیماویة المحددة  إلى الشركة لمعالجتھا إضافیاً. بموجب ھذا الترتیب، تتلقى الشركة المواد الخام من الطرف ذي العالقة وبعد معالجتھا یتم تقدیم المنتج

د توجیھ من الطرف ذي العالقة. وافقت الشركة على تقدیم خدمات المناولة والمعالجة للطرف ذي العالقة، وتتلقى الشركة في مقابل ھذه العقو للعمیل، بناًء على  
 رسوماً على المناولة والمعالجة فقط وفق الصیغة المتفق علیھا وبموجب اتفاقیة المناولة والمعالجة. 

 
كانت لدیھا سیطرة على المواد الخام قبل المعالجة، والمنتجات البتروكیماویة المحددة بعد المعالجة. ترى الشركة أنھا ال تسیطر  تطبق الشركة حكماً عند تقییم ما إذا  

سیطر على الشركة ال ت   على البضائع ولیس لدیھا القدرة على توجیھ استخدام المواد الخام أو الحصول على منفعة من المواد الخام. تشیر العوامل التالیة إلى أن
 البضائع: 

 
 ال تتحمل الشركة المسؤولة الرئیسیة عن الوفاء بالتعھد بتقدیم المنتجات البتروكیماویة المحددة لعمیل الطرف ذي العالقة.  •

 
 ال تتعرض الشركة لمخاطر المخزون المتعلقة بالمواد الخام قبل المعالجة والمنتجات البتروكیماویة المحددة بعد المعالجة. •

 
 للشركة أي سلطة لتقدیر سعر المنتجات البتروكیماویة المحددة التي یتم تحویلھا إلى عمیل الطرف ذي العالقة. لیس  •

 
 تنتج الشركة البضاعة بالمواصفات المتفق علیھا مع الطرف ذي العالقة.  •

 
 دة إلى عمیل الطرف ذي العالقة، بموجب ھذا الترتیب. وعلیھ، ترى الشركة أنھا تعمل كوكیل في شراء المواد الخام ونقل المنتجات البتروكیماویة المحد

 
 مكونات الممتلكات والمصنع والمعدات  ۳-۱-۲

دیة. عند تحدید  یتم استھالك موجودات الشركة المصنفة ضمن فئة الممتلكات والمصنع والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة االقتصا
ألصل، یتم تقسیمھ إلى أجزاء ھامة بحیث یتم استھالك كل جزء ھام بشكل منفصل. تكون ھذه األحكام مطلوبة للتأكد من المكونات  العمر اإلنتاجي االقتصادي ل

العوامل النوعیة مثل الف العمر اإلن الرئیسیة ألصل أكبر، وأثناء تحدید أھمیة مكون ما تأخذ اإلدارة في االعتبار األھمیة الكمیة لمكون ما وكذلك  تاجي رق في 
 بالمقارنة مع األصل األساسي وطریقة االستھالك ودورة االستبدال/ جدول الصیانة. 

 
 الشركة كمستأجر  -خیارات التمدید واإلنھاء   -عقود اإلیجار  ۳-۱-۳

لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار اإلنھاء. عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصادیًا 
داً بشكل معقول. تقوم الشركة یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة عقد اإلیجار إذا كان تمدید عقد اإلیجار (أو عدم إنھاءه) مؤك

ل معقول ممارسة خیارات التمدید. تعید الشركة تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخیارات  بالتقییم عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان من المؤكد بشك
 إذا كان ھناك حدث جوھري أو تغییرات جوھریة في الظروف التي تقع ضمن سیطرتھا. 

 
 مبدأ االستمراریة  ٤-۳-۱

العمل في المستقبل  قامت إدارة الشركة بإجراء تقییم لقدرة الشركة على   الموارد لالستمرار في  االستمرار في أعمالھا، واإلدارة على قناعة بأن الشركة لدیھا 
ركة على االستمرار المنظور. باإلضافة إلى ذلك، لم ینم إلى علم اإلدارة أي حالة من حاالت عدم التأكد الجوھري والتي قد تطرح شكوكا جوھریة حول قدرة الش

 . ۳٥في اإلیضاح رقم  ۱۹-ك، یستمر إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. تم اإلفصاح عن التقییم المتعلق بكوفیدفي أعمالھا. ولذل
 

 التقدیرات واالفتراضات  ۳-۲
تاریخ قائمة المركز المالي والتي قد ینتج عنھا فیما یلي تفصیل باالفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في  

المؤشرات المتاحة عند تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة. تستند الشركة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على  
رات المستقبلیة نظراً للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة الشركة. ویتم  إعداد القوائم المالیة. قد یحدث تغیر في الظروف واالفتراضات والتقدی

 عرض تلك التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. 
 

 مخصصات  ۳-۲-۱
بما في ذلك تقدیرات  الوفاء بھا،  اإلثبات قد تم  إذا كانت معاییر  فیما  التقدیرات والتقییمات  النقدیة    تعتمد المخصصات، بحكم طبیعتھا، على  التدفقات  احتمالیة 

 .  الصادرة. یتم تكوین مخصص لتكالیف التفكیك بالقیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة لتسویة االلتزام باستخدام التدفقات النقدیة التقدیریة
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۱۳ 

   (تتمة)أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة ھامة  ۳
 

  االفتراضات طویلة األجل لمنافع الموظفین ۳-۲-۲
المحددة ومنافع نھایة الخدمة ومدفوعات التعویض االلتزامات التي ـسیتم تـسویتھا في المـستقبل واالفتراـضات المطلوبة لتوقع االلتزامات.  تمثل منافع ما بعد الخدمة  

ن وتكالیف  لموظفیتتطلب المحاسبة من اإلدارة إجراء افتراضات مستقبلیة حول المتغیرات مثل معدالت الخصم وزیادة معدل التعویض ومعدالت الوفیات ودوران ا
فتراضـات  الرعایة الصـحیة المسـتقبلیة. تسـتشـیر إدارة الشـركة بشـكل دوري اكتواري خارجي بخصـوص ھذه االفتراضـات. یمكن أن یكون للتغییرات في ھذه اال

 الرئیسیة أثر جوھري على التزامات المنافع المتوقعة و /أو تكالیف منافع الموظفین المحددة الدوریة المتكبدة.
 

 صص خسائر المخزون مخ  ۳-۲-۳
ھذه الخسائر مراعاة    تقوم الشركة بإثبات مخصص لخسائر المخزون نتیجة لعوامل مثل بطء الحركة والخمول والتقادم واألضرار المادیة وما إلى ذلك. یتضمن تقدیر

 واالتجاھات السابقة وظروف السوق الحالیة والناشئة.  عوامل، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، إدخال نماذج أو تقنیات جدیدة من قبل الشركة المصنعة 
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصنع والمعدات/ الموجودات غیر الملموسة  ٤-۳-۲
االستھالك/اإلطفاء. ویتم تحدید ھذه  تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا ومصنعھا ومعداتھا/ موجوداتھا غیر الملموسة لغرض احتساب   

إلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل رسوم  التقدیرات بعد األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التآكل والتلف. وتقوم اإلدارة بفحص القیمة المتبقیة واألعمار ا
 عن التقدیرات السابقة. االستھالك/اإلطفاء عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف 

 
 تقدیر معدل االقتراض اإلضافي  -عقود اإلیجار  ٥-۳-۲

اإلیجاریة. معدل االقتراض  ال یمكن للشركة بسھولة تحدید معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، فإنھا تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقیاس المطلوبات   
ن على الشركة دفعھ لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة  اإلضافي ھو معدل الفائدة الذي یتعی

ب تقدیًرا في حالة  موجودات حق االستخدام في اقتصاد مماثل للبیئة وعلیھ، یعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "یتعین على الشركة أن تدفعھ"، األمر الذي یتطل 
تلفة عن العملة  ر معدالت یُمكن رصدھا أو عند الحاجة إلى تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، إذا كانت عقود اإلیجار بعملة مخ عدم توف

ندما تكون متاحة ومطلوبة لعمل الوظیفیة للشركة). تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت التي یمكن رصدھا (مثل أسعار الفائدة في السوق) ع
 تقدیرات معینة خاصة بالمنشأة. 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

 
حول إعداد ھذه القوائم   ٥تم تطبیق السـیاسـات المحاسـبیة المبینة أدناه بشـكل ثابت، باسـتثناء تطبیق التفسـیرات والتعدیالت الجدیدة كما ھو مبین في اإلیضـاح رقم  

 المالیة.
 

 معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبیة ۱-٤
 

خ الذي تتأھل فیھ المعاملة  یتم تســجیل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة مبدئیاً بالعملة الوظیفیة المســتخدمة وفقاً لمعدالت الصــرف الفوري الســائدة في التاری
ــائدة في تاریخ    لإلثبات ألول مرة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة ــرف الفوري السـ المقومة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة وفقا لمعدالت الصـ

 التقریر. یتم إثبات الفروق الناتجة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل.  
 

 ة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت األولیة.یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبی
 

 التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول ۲-٤
 

 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنیف المتداول / غیر المتداول.  
 

 تعتبر الموجودات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:
 عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل االعتیادیة. •
 ض المتاجرة.عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغرا •
 عندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد سنة التقریر. •
 د تاریخ التقریر.عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

 
 متداولة.تصنَّف جمیع الموجودات األخرى على أنھا غیر 

 
 تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:

 عندما یُتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة. •
 عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
 عندما یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد تاریخ التقریر. •
 زام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد سنة التقریر.في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلت •

 
 فھا.إن شروط االلتزام التي یمكن، بناًء على خیار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى تسویتھا عن طریق إصدار أدوات حقوق ملكیة ال تؤثر على تصنی

 
 تصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى على أنھا مطلوبات غیر متداولة.
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۱٤ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 ممتلكات ومصنع ومعدات ۳-٤
 

ــتمل ھذه ا ــائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. تش ــتھالك المتراكم وخس لتكلفة على تكلفة  تظھر الممتلكات والمصــنع والمعدات بالتكلفة بعد خصــم االس
تبدال جزء من الممتلكات والمصـنع والمعدات   تیفاء معاییر اإلثبات. عندما  اـس اءات طویلة األجل (موجودات مؤھلة) في حال اـس اریع اإلنـش وتكالیف االقتراض لمـش

خدام المقصــود من قبل  یتم إنشــاء ھذه الموجودات داخلیًا، فإن تكالیفھا تشــمل جمیع المبالغ الالزمة لجعل األصــل في الوضــع الحالي والموقع لیكون جاھًزا لالســت
جدوى عند    تبعاد جمیع التكالیف األخرى التي ال تكون عائدة مباشـرة إلى المصـاریف العمومیة واإلداریة وتكالیف التدریب. یتم دفع أي تكالیف دراسـةاإلدارة واسـ

 تكبدھا ما لم تتعلق بأصل محدد تم إنشاؤه داخلیًا وتعود إلیھا بشكل مباشر.
 

والمعدات ذات تكلفة جوھریة مقارنة بإجمالي تكلفة البند وكانت ھذه األجزاء/ المكونات ذات عمر إنتاجي مختلف عن في حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع  
 م استھالكھا وفقا لذلك. عند األجزاء األخرى ویلزم استبدالھا على فترات مختلفة، تقوم الشركة بإثبات ھذه األجزاء كموجودات فردیة بأعمارھا اإلنتاجیة المحددة ویت

معاییر اإلثبات. یتم  إجراء فحص رئیسي (صیانة / إیقاف، مخطط أو غیر مخطط)، یتم إثبات تكلفتھ مباشرة في القیمة الدفتریة للمصنع والمعدات إذا تم استیفاء  
ة). في حال حدوث الصیانة التالیة  تسجیل ذلك كمكون منفصل بعمر إنتاجي یساوي بشكل عام الفترة الزمنیة حتى تاریخ الفحص الرئیسي المجدول التالي (الصیان 

ى في قائمة الدخل عند  قبل الموعد المخطط لھا، یتم تحمیل أي قیمة دفتریة حالیة للصیانة السابقة على الفور. یتم إثبات جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخر
 تكبدھا. 

 
تخدامھ في تكلفة األصل المعني إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات للمخصص. تقوم الشركة بشكل  یتم إدراج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة لتفكیك أحد الموجودات بعد اس

 دوري بتقییم التوقعات والتقدیر اللتزام التفكیك. 
 

شیدة داخلیا من تاریخ جاھزیة  یتم احتساب االستھالك من التاریخ الذي تتاح فیھ بنود الممتلكات والمصنع والمعدات لالستخدام المقصود أو فیما یتعلق بالموجودات الم
 ھذه الموجودات لالستخدام المقصود. یتم التعامل مع المواد المحفزة على أنھا قطع غیار رأسمالیة ویتم استھالكھا عند استخدامھا. 

 
 یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات على النحو التالي: 

 
 سنوات  ٤۰ - ۱۳ وتحسینات على عقار مستأجر مبان 

 سنوات  ٥۰ - ٤ مصنع وآالت ومعدات ثقیلة 
 سنوات  ۱۰ - ۳ أثاث  

 سنوات  ۱۰ - ۳ سیارات 
 سنوات  ۱۰ - ۳ أجھزة حاسب آلي 

 سنوات  ٥۰ - ٤ معدات المختبرات والسالمة 
 سنوات  ۲۰ - ۱٬٥ مواد محفزة ومعادن ثمینة 

 
  المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للموجودات في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر. یتم فحص القیم 

 
 ال تخضع الموجودات قید اإلنشاء، والتي لیست جاھزة لالستخدام المقصود، لالستھالك. 

 
وھري تم إثباتھ مبدئیاً عند االستبعاد أو عندما ال یتوقع تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ  یتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمصنع والمعدات وأي جزء ج 

لألصل) في قائمة الدخل    أو استبعاده. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسب بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة
 بات األصل. عند إلغاء إث

 
 المتوقعة.  یتم تخفیض قیمة األصل الدفتریة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد في الحال عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد

 
 عقود اإلیجار ٤-٤

 
كان العقد ینقل الحق في السیطرة على استخدام موجودات معینة لفترة من  تقوم الشركة في بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد یعد، أو یتضمن، إیجاراً. وذلك إذا  

 الزمن مقابل تعویض ما. 
 

 الشركة كمستأجر 
وبات اإلیجار لسداد  تطبق الشركة نھج إثبات وقیاس واحد لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة. تقوم الشركة بإثبات مطل

 اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات األساسیة. مدفوعات 
 

 موجودات حق االستخدام 
االستخدام بالتكلفة   تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي تاریخ توفر األصل األساسي لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق

ودات حق  ھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة ومعدلة وفقا ألي إعادة قیاس لمطلوبات اإلیجار لتعدیالت اإلیجار. تشمل تكلفة موجناقًصا أي است
عقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة.  االستخدام مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبتة والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة ومدفوعات اإلیجار المسددة في أو قبل تاریخ بدء ال

 یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار واألعمار اإلنتاجیة المقدرة، أیھما أقل كما یلي: 
 

 سنة  ٥۰ - ۳۰أراضي مستأجرة  •
 سنة  ۱۱ - ٥إسكان  •
   سنوات  ٥سیارات  •
 سنوات  ٥خط أنابیب  •

 
تخدام العمر اإلنتاجي  إذا انتقلت ملكیة األصل المؤجر إلى الشركة في نھایة مدة عقد اإلیجار أو اذا عكست التكلفة ممارسة خیار الشراء، یحتسب االستھالك باس 

 المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام أیًضا لالنخفاض في القیمة.  
  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۱٥ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 عقود اإلیجار (تتمة) ٤-٤
 

 مطلوبات إیجاریة 
على مدى فترة اإلیجار. تتضمن   في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإثبات المطلوبات اإلیجاریة التي تم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المقرر دفعھا

المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك  
بشكل معقول أن تمارسھ  مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمن مدفوعات اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد  

یرة التي ال تعتمد  ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة الشركة لخیار اإلنھاء. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار المتغالشركة  
لدفع. كما یتم تضمین مدفوعات  على مؤشر أو معدل كمصاریف (ما لم یتم تكبدھا إلنتاج المخزون) في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى ا

 اإلیجار التي یتم سدادھا بموجب خیارات تمدید معینة بشكل معقول عند قیاس االلتزام. 
 

اإلیجار ال  مني في عقد  عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء عقد اإلیجار ألن معدل الفائدة الض
اإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة  یمكن تحدیده بسھولة. وبعد تاریخ البدء، تتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفیضھ لمدفوعات اإلیجار المدفوعة. ب

مدفوعات اإلیجار (على سبیل المثال، التغییرات في المدفوعات  قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في  
تضمین عنصر اإللغاء    المستقبلیة الناتجة عن تغییر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید مدفوعات اإلیجار ھذه) أو تغییر في تقییم خیار شراء األصل األساسي. یتم

 في تكلفة التمویل ضمن قائمة الدخل. 
 

 نھاء خیارات التمدید واإل
عدم ممارسة خیار اإلنھاء.  عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصادیًا لممارسة خیار التمدید، أو  

ار أو عدم إنھاءه مؤكداً بشكل معقول. تقوم الشركة یتم إدراج خیارات التمدید أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء فقط في مدة عقد اإلیجار إذا كان تمدید عقد اإلیج
كل معقول ممارسة الخیارات  بالتقییم عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خیارات التمدید. تعید الشركة تقییم ما إذا كان من المؤكد بش

 ع ضمن سیطرتھا. إذا كان ھناك حدث جوھري أو تغییرات جوھریة في الظروف التي تق 
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 
شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي    ۱۲تطبق الشركة إعفاء إثبات اإلیجار قصیر األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار  

تطبق إعفاء إثبات إیجار الموجودات منخفضة القیمة على عقود اإلیجار التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار على  على خیار الشراء). كما أنھا 
 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 
 سةموجودات غیر ملمو ٥-٤

 
غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً    الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل یتم قیاسھا بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، یتم تسجیل الموجودات

 أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
 

للموجودات غیر الملموسة للتقییم وتصنف إما باعتبارھا محددة أو غیر محددة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على تخضع األعمار اإلنتاجیة 
صل غیر تعّرض األ مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي على أساس القسط الثابت ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال  

ایة كل سنة مالیة. تؤخذ الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم فحص فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل بنھ
یة المتضمنة في األصل لتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء،  في االعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبل

المحددة في قائمة    حسبما یقتضي الحال، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار
 وسة.الدخل ضمن فئة المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملم

 
 فیما یلي فترة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد: 

 سنة  ۱٥ - ۳برمجیات وغیرھا 
 

م عمرھا الحالي ال  یتم فحص العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد بشكل منتظم لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن تقیی
ذات األعمار اإلنتاجیة    الً للدعم. إذا لم یكن األمر كذلك، یُجرى التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي. ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسةیزال قاب

 غیر المحددة ولكن یتم اختبار االنخفاض في قیمتھا سنویًا إما بشكل فردي أو على مستوى إجمالي وحدة تولید النقد. 
 

ویتم إثباتھا في قائمة    تم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غیر الملموس بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل، ی
 الدخل عند إلغاء إثبات ذلك األصل. 
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۱٦ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 موجودات غیر ملموسة (تتمة) ٥-٤
 

 برمجیات 
منتجات البرامج تُدرج التكالیف المرتبطة بصیانة برمجیات الحاسب اآللي كمصاریف عند تكبدھا. كما تُدرج تكالیف التطویر المرتبطة مباشرة بتصمیم وفحص  

 ملموسة عندما تتحقق المعاییر التالیة: القابلة للتحدید والفریدة والتي یتم التحكم بھا من خالل الشركة كموجودات غیر  
 

 عندما یكون إتمام البرنامج ھو عملیة ذات جدوى من الناحیة التقنیة وتساعد على إتاحة البرنامج لالستخدام؛  •
 عندما یكون ھناك نیة لدى اإلدارة بإتمام البرنامج ومن ثم استخدامھ أو بیعھ؛  •
 عھ؛ عندما تتوفر القدرة على استخدام البرنامج أو بی •
 عندما تتواجد ھناك إمكانیة لتحدید الكیفیة التي یتم بھا تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة محتملة؛  •
 عندما تتوفر الموارد التقنیة والمالیة وغیرھا من الموارد التي تعمل على إتمام عملیة تطویر البرنامج ومن ثم استخدامھ أو بیعھ. •
 بالبرنامج خالل عملیة التطویر بشكل موثوق.  عندما یمكن قیاس النفقات المرتبطة مباشرة •

 
 تتضمن التكالیف المتعلقة بھا مباشرة والتي تتم رسملتھا كجزء من البرنامج تكالیف الموظفین والنسبة المالئمة للتكالیف ذات الصلة. 

 
 فیھا األصل جاھزاً لالستخدام. یتم قید تكالیف التطویر المرسملة كموجودات غیر ملموسة ویتم إطفاؤھا من النقطة التي یكون 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٦-٤

 
أو عندما یكون  تقوم الشركة بإجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة األصل. في حال وجود تلك المؤشرات  

السنوي للموجودات مطلوباً، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قیمة األصل القابلة لالسترداد في القیمة  إجراء اختبار االنخفاض في القیمة  
نسبة ألي أصل مالي على رداد بالالعادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ناقصا تكالیف االستبعاد أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى. ویتم تحدید القیمة القابلة لالست

الدفتریة لألصل أو وحدة  حدة، إال إذا كان األصل ال یدر تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تكون القیمة  
 للقیمة القابلة لالسترداد.  تولید النقد تتجاوز قیمتھا القابلة لالسترداد تعتبر الموجودات منخفضة القیمة ویتم تخفیضھا

 
قییمات السوق الحالیة من حیث  وعند تقییم قیمة االستخدام، یتم خفض التدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما بعد الضریبة ت

 ً تكالیف االستبعاد، یتم أخذ معامالت السوق األخیرة في الحسبان. وفي حال عدم    القیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتصلة باألصل. ولتحدید القیمة العادلة ناقصا
 التمّكن من تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مالئم.  

 
مستقل لكل وحدة من وحدات تولید النقد للشركة تعتمد الشركة في احتساب االنخفاض في القیمة على أحدث المیزانیات والحسابات المتوقعة، والتي یتم إعدادھا بشكل  

الطویل وتطبیقھ   التي تعزى إلى كل أصل من الموجودات. تغطي ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة بشكل عام فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو للمدى
 على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بعد السنة الخامسة. 

 
نخفضت  سائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات التي ایتم إثبات خ

 قیمتھا.  
 

لقیمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة  بالنسبة للموجودات بخالف الشھرة، یتم في تاریخ كل تقریر مالي تحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في ا
خسارة االنخفاض في القیمة  أو نقصت قیمتھا. فإذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة تولید النقد. وال یتم عكس  

ة األصل القابلة لالسترداد منذ تسجیل آخر خسارة انخفاض في القیمة. یكون ھذا العكس  المثبتة سابقاً إال إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید قیم
ستھالك، لو لم تحتسب أي  محدوداً بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو قیمتھ الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد خصم اال

صل خالل السنوات السابقة. ویثبت ھذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة ما لم یكن األصل مسجالً بالمبلغ المعاد تقییمھ، وفي خسارة عن االنخفاض في قیمة األ 
 ھذه الحالة، یتم التعامل مع ھذا العكس كزیادة في إعادة التقییم. 

 
یر المحددة في تاریخ كل تقریر على مستوى وحدة تولید النقد، متى ما كان ذلك  یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة، باستثناء الشھرة، ذات األعمار اإلنتاجیة غ

 مالئما وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة تعرض القیمة الدفتریة لالنخفاض في القیمة. 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۱۷ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 األدوات المالیة ۷-٤
 

 المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما، والتزام مالي أو أدوات حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.األداة  
 

 موجودات مالیة  )۱
 

 اإلثبات والقیاس المبدئي
ارة ،  عند االعتراف المبدئي ، تقیس الـشركة الموجودات المالیة بقیمتھا العادلة زائداً ، في حالة األصـل المالي غیر المدرج بالقیمة ال عادلة من خالل الربح أو الخـس

عادلة من خالل الدخل الشـامل  تكالیف المعامالت المنسـوبة مباشـرة إلى اقتناء األصـل المالي. األصـول المالیة، باعتبارھا مقاسـة الحقا بالتكلفة المطفأة أو القیمة ال
 اآلخر أو القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
صـنیف الموجودات المالیة  یعتمد تصـنیف الموجودات المالیة على نموذج أعمال الشـركة إلدارة موجوداتھا المالیة والشـروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. كما یعتمد ت

 عند اإلثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة إلدارتھا.  
 

مثل "مدفوعات أصل الدین  لتصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یؤدي ذلك إلى تدفقات نقدیة ت
صل الدین والفائدة فقط وقیاسھا بالقیمة العادلة  والفائدة فقط" على المبلغ األصلي المستحق. یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة ما عدا المدفوعات أل 

 من خالل قائمة الدخل، بغض النظر عن نموذج األعمال. 
 

العمل ما إذا كانت التدفقات  یشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارة موجوداتھا المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة. یحدد نموذج  
قاسة بالتكلفة المطفأة  سوف تنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما. یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة والم  النقدیة

بالموجودات المالیة المصنفة والمقاسة بالقیمة   ضمن نموذج أعمال بھدف االحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، بینما یتم االحتفاظ 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع. 

 
ة. یتم قیاس ھذه الذمم المدینة  تنص عقود اإلیرادات على تسـعیر مؤقت في وقت الشـحن ویتم التسـعیر النھائي بناًء على متوسـط سـعر السـوق لفترة مسـتقبلیة معین

تجاریة األخرى التي تفي بمعاییر  التجاریة بالقیمة العادلة نظراً ألن التدفقات النقدیة التعاقدیة لیســـت مدفوعات ألصـــل الدین والفائدة فقط. یتم قیاس الذمم المدینة ال
 .۹التكلفة المطفأة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
مدرجة بالقیمة العادلة  لموجودات المالیة مبدئیًا بقیمھا العادلة باإلضــافة إلى تكالیف المعاملة. یتم إثبات تكالیف المعامالت الخاصــة بالموجودات المالیة الیتم قیاس ا

د تحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة تمثل  من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل. یتم أخذ الموجودات المالیة ذات المشــتقات الضــمنیة في مجملھا بعین االعتبار عن
 مدفوعات ألصل الدین والفائدة فقط.

 
 القیاس الالحق 

 ألغراض القیاس الالحق، تصنف الموجودات المالیة وفقاً للفئات التالیة: 
 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین)  •
 خر مع إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدین) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل •
ت (أدوات حقوق  موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة عند إلغاء اإلثبا •

 الملكیة) 
 قائمة الدخل. موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  •

 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) 

اض في القیمة. ویتم إثبات  إن ھذه الفئة مناسبة للشركة. یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقًا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخف
إثبات األصل أو تعدیلھ أو حدوث انخفاض في قیمتھ. تتضمن الموجودات المالیة للشركة بالتكلفة المطفأة النقد    األرباح والخسائر في قائمة الدخل عندما یتم إلغاء

  بالقیمة العادلة من خالل قائمة وما یماثلھ واالستثمارات قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى، ویتم قیاس كل ما ھو خالف ھذه البنود الحقًا  
 الدخل. 

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدین) 

األجنبیة   العمالت  تقییم صرف  وإعادة  الفائدة  إیرادات  إثبات  یتم  الشامل اآلخر،  الدخل  العادلة من خالل  بالقیمة  الدین  أدوات  أو عكوسات  فیما یخص  وخسائر 
س طریقة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات تغیرات القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر. عند  االنخفاض في قائمة الدخل وتحتسب بنف 

 إلغاء اإلثبات، فإن التغیر في القیمة العادلة المتراكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر یعاد تدویره في قائمة الدخل. 
 

 الشركة أي أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  وفي الوقت الحالي، لیس لدى 
 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۱۸ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 األدوات المالیة (تتمة) ۷-٤
 

 الموجودات المالیة (تتمة) )۱
 

 اآلخر (أدوات حقوق الملكیة) موجودات مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
قیمة العادلة من خالل  عند اإلثبات المبدئي، یمكن للشركة أن تختار تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكیة مصنفة بال

األدوات المالیة: العرض وعدم االحتفاظ بھا للمتاجرة. تم تحدید    ۳۲ي  قائمة الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدول
 التصنیف على أساس كل أداة على حدة. 

 
في قائمة الدخل عند نشوء  ال یتم إعادة تدویر أرباح وخسائر ھذه الموجودات المالیة مطلقاً في قائمة الدخل. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات تشغیلیة أخرى  

في قائمة الدخل الشامل   الحق في الدفع، إال عندما تستفید الشركة من ھذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، یتم تسجیل األرباح
 فاض في القیمة. اآلخر. إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر غیر معرضة لتقییم االنخ 

 
 وفي الوقت الحالي، لیس لدى الشركة أي أصل مالي مصنف بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ـبالقیـمة الـعادـلة مع إثـبات صـــــافي التغیرات في القیـمة الـعادـلة في ـقائـمة یتم إدراج الموجودات الـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل ـقائـمة اـلدـخل في ـقائـمة المركز الـمالي 
 الدخل.

 
 یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة المتعلقة بالعقود ذات ترتیبات أسعار مؤقتة الحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
 إلثبات  إلغاء

أمكن، جزء من األـصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة متماثلة) (أي اـستبعادھا من قائمة المركز یتم بـشكل رئیـسي إلغاء إثبات أي أـصل مالي (أو إن 
 المالي للشركة) عندما؛ 

 
 یكون الحق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات قد انقضى. •
فقات النقدیة المســتلمة بالكامل إلى طرف آخر دون تأخیر وفق ترتیبات"  قیام الشــركة بتحویل حقوق اســتالم التدفقات النقدیة من األصــل أو التعھد بســداد التد •

 تمریر" وإذا ما: 
 قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوھري.   (أ)

 ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.لم تقم الشركة بالتحویل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوھري،   (ب)
 

 االنخفاض في القیمة 
 تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  

 
قعة المتعلقة بأدوات الدین كجزء من موجوداتھا المالیة والمدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة  تقوم اإلدارة، بناء على النظرة المســتقبلیة، بتقییم الخســائر االئتمانیة المتو

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
 

لخسـارة االئتمانیة  شـھًرا أو خسـارة ائتمانیة متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. تنتج ا ۱۲تسـتند الخسـارة االئتمانیة المتوقعة إلى خسـارة ائتمانیة متوقعة على مدى 
ــداد على أداة مالیة ممكنة خالل   ۱۲المتوقعة على مدى  ــھًرا عن أحداث التخلف عن الســ ــھراً بعد تاریخ التقریر. عندما تكون ھناك زیادة جوھریة في  ۱۲شــ شــ

قي للتعرض، بغض النظر عن توقیت التخلف عن مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، یتعین تكوین مخصــص للخســائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتب
 السداد (خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي).

 
تطبق الـشركة النھج المبـسط في حـساب الخـسائر االئتمانیة   -بخالف تلك التي تم قیاـسھا الحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -بالنـسبة للذمم المدینة التجاریة  

الئتمانیة المتوقعة  قعة. وبالتالي، ال تقوم الـشركة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكنھا بدالً من ذلك تقوم بإثبات مخـصص خـسارة على أـساس الخـسائر االمتو
ة بناًء على عوامل مستقبلیة تتعلق  على مدى الحیاة في تاریخ كل تقریر. قامت الشركة برصد مصفوفة مخصص تستند إلى خبرة الخسارة االئتمانیة السابقة، المعدل

 بالمدینین والبیئة االقتصادیة.
 

ا   ۹۰تعتبر الـشركة األـصل المالي متخلفًا عن الـسداد عندما تكون المدفوعات التعاقدیة متأخرة ألكثر من  یوًما. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر الـشركة أیضـً
یر داد عندما تـش ركة المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل    أن األصـل المالي قد تخلف عن الـس المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المرجح أن تتلقى الـش

 النقدیة التعاقدیة.األخذ في االعتبار أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا الشركة. یتم شطب األصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات  
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۱۹ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 األدوات المالیة (تتمة) ۷-٤
 

 المطلوبات المالیة  )۲
 

 اإلثبات والقیاس المبدئي
واقتراضات وذمم دائنة، حسبما ھو مالئم. یتم إثبات جمیع  یتم تصنیف المطلوبات المالیة عند اإلثبات المبدئي كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

ال للمعاملة. تتضمن مطلوبات  المنسوبة  المباشرة  التكالیف  العادلة، وفي حالة االقتراضات، بعد خصم  بالقیمة  المالیة مبدئیًا  الدائنة  المطلوبات  الذمم  المالیة  شركة 
 التجاریة والمطلوبات اإلیجاریة والمطلوبات األخرى. 

 
 القیاس الالحق 

 ألغراض القیاس الالحق، تصنف المطلوبات المالیة وفقاً للفئتین:
 

 مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  •
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (مطلوبات إیجاریة وذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى).  •

 
قیمة العادلة من خالل قائ  مة الدخل مطلوبات مالیة بال

صنفة عند اإلثبات المبدئي على  تشتمل المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل على المطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والمطلوبات المالیة الم
 اجرة إذا تم تكبدھا لغرض إعادة الشراء على المدى القریب. أنھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا محتفظ بھا للمت 

 
نفة بالقیمة العادلة من خالل  یتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. عند اإلثبات المبدئي، یتم تصنیف المطلوبات المالیة المص 

. لم تصنف الشركة أي التزام مالي بالقیمة  ۹ستیفاء الضوابط المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  قائمة الدخل عند اإلثبات المبدئي فقط إذا ما تم ا 
 العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (مطلوبات إیجاریة وذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى) 

بات المبدئي، تقاس المطلوبات اإلیجاریة والذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة  إن ھذه الفئة مناسبة للشركة. بعد اإلث
طلوبات المالیة في قائمة  ثبات الممعدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن إلغاء تكلفة الفائدة من خالل عملیة معدل الفائدة الفعلي وعند إلغاء إ 

 الدخل. 
 

فعلي. ویدرج إطفاء  تحتسب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ وأي رسوم أو تكالیف تعتبر جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة ال
 معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل. 

 
 إلغاء اإلثبات 

بآخر من نفس الُمقرض إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ. عندما یتم استبدال التزام مالي حالي  یتم إلغاء  
لة ھذا االستبدال أو التعدیل بمثابة استبعاد  بناًء على شروط جدیدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معام

 لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جدید ویتم إثبات الفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة في قائمة الدخل. 
 

 مقاصة األدوات المالیة  )۳
 

ود حق حالي نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة ویكون ھناك نیة  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وتقید بالصافي في قائمة المركز المالي عند وج
 لتسویتھا على األساس الصافي أو یمكن تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت. 

 
 المخزون ۸-٤

 
االسـتھالكیة (قطع الغیار) بسـعر التكلفة، أي أسـعار الشـراء السـابقة  یتم تقییم المخزون، بما في ذلك المواد األولیة واألعمال قید التنفیذ والبضـائع الجاھزة والمواد 

 ا أقل.على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائداً التكالیف العائدة المباشرة (الرسوم بشكل رئیسي والنقل)، أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھم
 

 د والعمالة ونسبة مناسبة من النفقات العامة المباشرة المتغیرة والثابتة.یتضمن مخزون األعمال قید التنفیذ والبضائع الجاھزة تكلفة الموا



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۰ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 المخزون (تتمة) ۸-٤
 

الصـیانة غیر المخطط لھا / فترة اإلغالق من تكلفة    یتم اسـتبعاد خسـائر المخزون غیر الطبیعیة بسـبب الجودة أو المشـكالت األخرى والنفقات العامة المتكبدة أثناء
ناد التكالیف    المخزون. یعتمد تخصـیص المصـروفات غیر المباـشرة في نھایة الـسنة لغرض تقییم المخزون على أعلى الـسعة العادیة أو اإلنتاج الفعلي للـسنة. یتم إـس

تحدید تكالیف بنود المخزون المـشتراة بعد حـسم خـصومات الكمیة والخـصومات. یمثل ـصافي    إلى البنود الفردیة للمخزون على أـساس المتوـسط المرجح للتكلفة. یتم
 ة الالزمة إلكمال عملیة البیع.القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقّدر في سیاق االعمال االعتیادیة، ناقصاً التكالیف المقدرة الستكمال العملیة والتكالیف المقدر

 
 المشترك والمنتج الثانويمخزون الخردة والمنتج 

بلة لالستخدام أو إلعادة  تؤدي عملیة اإلنتاج في الشركة أحیانًا إلى إنتاج منتج مشترك في نفس الوقت، أو قد ینتج عنھا بعض المنتجات الثانویة أو خردة (غیر قا
الخردة بشكل منفصل عن تكلفة المنتج الرئیسي، یتم تحدیدھا على أساس منطقي  التدویر). عندما ال یمكن تحدید تكالیف تحویل المنتج المشترك / الثانوي و/ أو  

اإلنتاج عندما تصبح  ومتسق مع المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانویة والخردة. یعتمد التخصیص على قیمة المبیعات النسبیة لكل منتج إما في مرحلة عملیة  
 كتمال اإلنتاج. المنتجات قابلة للتحدید بشكل منفصل أو عند ا

 
البنود ضـــــمن المخزون    عـندما تكون المنتـجات الـثانویة والخردة غیر جوھریة وعـندما ال یمكن تـحدید تـكالیفـھا أو یكون من غیر المـجدي القـیام بذلك، یتم قـیاس ھذه

لقیمة الدفتریة لمخزون المنتج الرئیســي بشــكل جوھري عن بصــافي القیمة القابلة للتحقق ویتم خصــم ھذه القیمة من تكلفة المنتج الرئیســي. نتیجة لذلك، ال تختلف ا
 تكلفتھ.

 
الثانوي، یتم تســـــجیل    یتم خصـــــم صـــــافي القیـمة الـقابـلة للتحقق للمنتـجات الـثانویة والخردة من تكلـفة اإلیرادات للســــــنة في قائمة الدخل. عند البیع الالحق للمنتج

ة التي تم تســجیلھا على أســاس صــافي القیمة القابلة للتحقق المســجلة ســابقًا. بالنســبة للخردة، یتم تســجیل  المتحصــالت كإیرادات مع تســجیل تكلفة اإلیرادات المقابل
 المتحصالت بالصافي من التكلفة كإیرادات أخرى.

 
 قطع غیار 

. قد تـشتمل المواد االـستھالكیة على مواد ھندـسیة  المواد االـستھالكیة ھي المواد األولیة التي یتم اـستھالكھا في إنتاج منتجات مكتملة التـصنیع وـشبھ مكتملة التـصنیع
 ومواد تغلیف لمرة واحدة وبعض المحفزات.

 
دید المصــنع  قطع الغیار ھي القطع التي یمكن اســتخدامھا بشــكل تبادلي في المصــنع والمعدات والتي تعتبر ضــروریة لدعم الصــیانة الروتینیة واإلصــالح وتج

 لحاالت الطارئة في اإلصالح. تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغیار التالیة:والمعدات أو التي یتم استخدامھا في ا
 

كون ھناك حاجة لھا عناصـر المعدات االحتیاطیة المقتناة مع مصـنع/ خط إنتاج أو التي یتم شـراؤھا الحقاً لكنھا ترتبط بمصـنع أو خط إنتاج محدد والتي قلما ی -
أن تكون متوفرة حال الحاجة لھا في جمیع األوقات. تتم رسـملة ھذه العناصـر كجزء من الممتلكات والمصـنع  ھي عناصـر ضـروریة لتشـغیل المصـنع ویجب  

ا أقل. ال تـشكل ھذه  والمعدات ویتم اـستھالكھا من تاریخ الـشراء على مدى العمر اإلنتاجي للعنـصر أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمـصنع التي ـستـستخدم فیھ، أیھم
 المخزون، شریطة استیفائھا لمعاییر رسملتھا ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات.  العناصر جزءاً من 

 
غلب خالل دورة العناصــر القابلة لإلصــالح الخاصــة بمصــنع/ خط إنتاج والتي یتطلب تســلیمھا وقتاً طویالً ویتم اســتبدالھا أو تجدیدھا بشــكل متكرر (على األ -

ممتلكات والمصنع والمعدات في حال استیفاء معاییر الرسملة. یبدأ االستھالك من یوم تركیب ھذه العناصر في التشغیل). تتم رسملة ھذه العناصر كجزء من ال
أقل. وال تشـكل ھذه  المصـنع وتكون فترة االسـتھالك بحسـب العمر اإلنتاجي للعنصـر أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصـنع والمعدات التي تم تركیبھا فیھا، أیھما  

 من المخزون.العناصر جزءاً  
 

تقتصر على مصن ال  أي:  ذات طبیعة عامة،  ولكنھا  ذي طبیعة جوھریة  لیست  التي  األخرى  االستھالكیة  والمواد  العامة  الرأسمالیة  الغیار  ویمكن قطع  ع محدد 
قطع عموماً كمواد استخدامھا في عدة مصانع أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى یمكن أن تكون مطلوبة في أي وقت لتسھیل تشغیل المصنع. یتم تصنیف ھذه ال

ت والمصنع والمعدات.  استھالكیة وقطع غیار ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت الحد وكان لھا عمر إنتاجي أكثر من سنة، وفي ھذه الحالة یتم تسجیلھا ضمن الممتلكا 
أو استخدامھا. وفي حال استوفت مثل ھذه العناصر    تخضع البنود التي یتم تسجیلھا ضمن المخزون لتقییم مخصص التقادم وتحمل على قائمة الدخل عند تركیبھا

 معاییر الرسملة، فإن طریقة استھالكھا تكون مماثلة للعناصر القابلة لإلصالح كما جاء أعاله.  
 

 مقایضات المخزون 
 لدى الشركة أنواع مختلفة من معامالت مقایضة المخزون، المؤھلة إما كمقایضات موقع أو وقت.

 
 مقایضة الموقع

ة. ال تمثل معامالت مقایضــة المخزون تبادل عناصــر مماثلة في غضــون فترة زمنیة قصــیرة محدودة، فإن ھذه المعامالت ال تحمل بشــكل عام مادة تجاری عندما
یة للطرف المحول إلـیھ. في یمكن إثـبات اإلیرادات من تـبادل البضـــــائع إال إذا كانت متـبایـنة في طبیعتـھا أو أدى التـبادل إلى تغییر جوھري في تكوین الـتدفـقات النـقد

 حالة عدم حدوث ذلك، یتم تسجیل ھذه المعامالت بالتكلفة كتحویالت مخزون ویتم تسجیل التأثیر المقابل كذمم مدینة وذمم دائنة.



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۱ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 المخزون (تتمة) ۸-٤
 مقایضات الوقت

 المقایضات فترة زمنیة طویلة تتقلب خاللھا األسعار بشكل جوھري أو عندما تتضمن المقایضات إرسال بضائع جاھزة إلى عمالء طرف خارجي (أي عندما تأخذ  
 شركة)، فإنھا تشیر عموًما إلى مادة تجاریة ویتم تسجیلھا كمبیعات وشراء بناًء على أسعار التحویل المتفق علیھا. 

 
 

 نقد وما یماثلھ ۹-٤
 

ة بفترات استحقاق ثالثة  یتكون النقد وما یماثلھ من النقد في الصندوق واألرصدة البنكیة والودائع قصیرة األجل والودائع عند الطلب واستثمارات ذات سیولة عالی
 أشھر أو أقل ویمكن تحویلھا بشكل یعتمد علیھ إلى نقد بمبالغ معلومة وتخضع لمخاطر غیر ھامة للتغیرات في القیمة. 

 
 مخصصات ۱۰-٤

 
 عام

ادرة لموارد یتم إثبات المخصصات عندما یترتب على الشركة التزام حال (نظامي أو ضمني) نتیجة لحدث سابق، ویكون من المرجح أن یقتضي األمر تدفقات ص
دارة الشركة تعویض بعض المخصصات أو جمیعھا،  تمثل منافع اقتصادیة من أجل تسدید االلتزام، ویكون باإلمكان وضع تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع إ

لمصروف المتعلق بأي  على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات مبالغ التعویض كأصل منفصل، ولكن فقط عندما یكون السداد مؤكداً فعلیاً. یتم عرض ا
ة للنقود جوھریًا، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي والذي  مخصص في قائمة الدخل بالصافي من أي تعویضات. إذا كان تأثیر القیمة الزمنی

 ف تمویل. یعكس ـ حیثما یقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم یتم إثبات الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكالی 
 
 

 عقود مكلفة
 عندما تكون المنافع المتوقعة التي ستحصل علیھا الشركة بموجب عقد أقل من التكالیف الالزمة للوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد.یتم إثبات مخصصاً للعقود المكلفة  

 
 التزام تفكیك 

قعة لتسویة االلتزام باستخدام  تسجل الشركة مخصًصا لتكالیف تفكیك مرافق التصنیع عند وجود التزام بذلك. یتم إدراج تكالیف التفكیك بالقیمة الحالیة للتكالیف المتو 
كس المخاطر المحددة المتعلقة  التدفقات النقدیة المقدرة ویتم إثباتھا كجزء من تكلفة األصل المعني. تخصم التدفقات النقدیة بمعدل ما قبل الضریبة الحالیة والذي یع

ة تمویل. یتم فحص التكالیف المستقبلیة المقدرة للتفكیك سنویاً ویتم تعدیلھا حیثما  بالتزام التفكیك. یدرج عكس الخصم حال تكبده ویتم ادراجھ في قائمة الدخل كتكلف
 كان مالئماً. یتم إضافة أو خصم التغییرات في التكالیف المستقبلیة المقدرة أو في معدل الخصم المطبق من تكلفة األصل.

 
   منافع الموظفین ۱۱-٤

 
 التزامات قصیرة األجل 

سویتھا خالل الرواتب واألجور، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدل تعلیم األطفال وبدل األثاث والتي یتوقع تتشمل مطلوبات 
وقع أن یتم دفعھا عند تسویة المطلوبات.  شھراً بعد نھایة السنة التي یقدم بھا الموظف الخدمة ذات الصلة ویتم إثباتھا حتى نھایة فترة التقریر، وتقاس بالمبالغ المت  ۱۲

 یتم عرض المطلوبات باعتبارھا التزامات منافع الموظفین المتداولة في قائمة المركز المالي.
 

 التزامات منافع موظفین طویلة األجل 
سدادھا فیما یتعلق بالخدمات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة فترة  یتم قیاس التزامات منافع الموظفین طویلة األجل بالقیمة الحالیة للمدفوعات المستقبلیة المتوقع  

ستقبلیة المتوقعة ومعدالت  التقریر وذلك باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة ویتم تسجیلھا كمطلوبات غیر متداولة. یؤخذ في االعتبار الزیادة في الرواتب الم
المتوقعة باستخدام العوائد السوقیة في نھایة فترة التقریر لسندات الشركات أو الحكومات عالیة الجودة بشروط وعمالت    التناقص السابقة. یتم خصم الدفعات المستقبلیة 

الشامل   ت االكتواریة في الدخلتتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المتوقعة. ویتم إثبات إعادة القیاس كنتیجة للتغیرات في االفتراضا
د الخدمة للموظفین المؤھلین  اآلخر. تقدم الشركة خطًطا مختلفة لمنافع ما بعد الخدمة، بما في ذلك خطط االشتراكات المحددة والمنافع المحددة والخطط الطبیة لما بع

 وعائالتھم. 
 

 خطط مساھمات محددة 
لتزام قانوني أو  خطة المساھمات المحددة ھي خطة منافع لما بعد الخدمة والتي بموجیھا تسدد الشركة مساھمة محددة في منشأة منفصلة، ولن یكون علیھا أي ا 

 ضمني لسداد أي مبالغ. یتم إثبات المساھمات كمصروف منافع الموظفین عند استحقاقھا.  
 

 خطط المنافع المحددة 
  ع الصحیة التقاعدیة فمنا   حددة ھي خطة منافع لما بعد الخدمة بخالف خطة المساھمات المحددة. لدى الشركة بشكل أساسي خطط منافع نھایة الخدمة وخطة المنافع الم

 والتي تعتبر خطط منافع محددة. وخطة ادخار الموظفین  مكافآت الخدمة طویلة األجل  و
 

 مستخدمة في تحدید الربحیة األساسیة للسھم بمراعاة ما یلي:تستخدم الربحیة المخفضة للسھم لتعدیل األرقام ال
 

 تأثیر الفوائد وتكالیف التمویل األخرى المرتبطة باألسھم العادیة المحتملة المخفضة بعد خصم ضریبة الدخل. •
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة. •
 العادیة اإلضافیة التي قد یمكن أن تكون قائمة بافتراض تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة.المتوسط المرجح لعدد األسھم   •

 
 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۲ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 منافع الموظفین (تتمة)  ۱۱-٤
 

 منافع نھایة الخدمة 
 سیاسة الشركة.  بالنسبة اللتزام منافع نھایة الخدمة للموظفین، تأخذ عملیة التقییم االكتواري في االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك 

 
یمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة  إن صافي التزام أو أصل معاش التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي فیما یتعلق ببرامج منافع ما بعد الخدمة عبارة عن الق

 المتوقعة ناقصاً القیمة العادلة لموجودات الخطة، إن وجدت، كما في تاریخ التقریر.
  

لحالیة اللتزام  تحدید القیمة ا  یتم إعادة قیاس التزام المنافع المحددة على أساس دوري من قبل خبراء اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم 
لة التي سیتم دفع المنافع بھا  المنافع المحددة من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة باستخدام معدالت فائدة لسندات شركات عالیة الجودة مقومة بالعم

كومیة إذا لم یكن بھا سوق لمثل ھذه السندات. یحتسب صافي تكلفة  وفقاً لشروط قریبة من شروط االلتزام ذي الصلة. یتم استخدام معدالت أسعار السوق للسندات الح
 الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم إلى صافي رصید التزام المنافع المحددة والقیمة العادلة لموجودات الخطة.  

 
ة، مع تعدیلھ وفقًا لتقلبات السوق الجوھریة وألي أحداث مھمة تقع  یتم احتساب تكالیف الخدمة، باستخدام معدل تكلفة التقاعد المحدد اكتواریًا في نھایة السنة السابق

احدة، یتم ترحیل  حتى ولو لمرة واحدة، مثل تعدیالت الخطة وتقلیصھا وتسویاتھا. في حالة عدم وجود مثل ھذه التقلبات الجوھریة في السوق واألحداث لمرة و 
راضات كما في بدایة السنة. إذا كانت ھناك تغییرات جوھریة على االفتراضات أو الترتیبات خالل السنة،  المطلوبات االكتواریة إلى السنة التالیة على أساس االفت

 یتم أخذ إعادة قیاس ھذه المطلوبات والتكالیف ذات الصلة بعین االعتبار. 
 

الفترة التي تحدث فیھا، في الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات التغیرات  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من التغیرات في االفتراضات االكتواریة في  
 ة. في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعدیالت الخطة أو أي تقلیص بھا على الفور في قائمة الدخل كتكالیف خدمة سابق

 
ق بالخدمة السابقة للموظفین كمصاریف أو إیرادات، إن أمكن، على أساس القسط الثابت على مدى  عند تعدیل خطط المنافع، یتم إثبات جزء التغییر في المنافع المتعل 

مكن، على الفور في قائمة  متوسط الفترة إلى أن یتم تسجیل المنافع في قائمة الدخل. یتم إثبات المصاریف أو اإلیرادات، إلى الحد الذي تستحق فیھ المنافع، إذا أ
 الدخل. 

 
الخصم المستخدمة    لیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع نھایة الخدمة على الفور في قائمة الدخل في حین یتم تسجیل عكس إطفاء االلتزام بمعدالت یتم إثبات تكا

 إعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر.  باعتباره تكلفة مالیة. تؤخذ أي تغییرات في صافي االلتزام بسبب التقییمات االكتواریة والتغیرات في االفتراضات باعتبارھا
 

 منافع العنایة الصحیة التقاعدیة 
لھذه المنافع على مدى فترة التوظیف    تقدم الشركة منافع العنایة الصحیة التقاعدیة والتأمین على الحیاة لألشخاص المؤمنین طبیا و معالیھم. تستحق التكالیف المتوقعة

مكاسب وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن خبرة التعدیالت السابقة والتغیرات    المستخدمة في برامج المنافع المحددة. تحمل / تقیدباستخدام طریقة محاسبة مماثلة مثل  
 اآلخر في السنة التي تظھر بھا. یتم تقییم ھذه االلتزامات سنویا بواسطة مختصین مستقلین ومؤھلین.   في االفتراضات االكتواریة في الدخل الشامل

 
 ادخار الموظفین  خطة

طة الموضوعة. یتم  تدیر الشركة خطة ادخار لتشجیع موظفیھا السعودیین على تحقیق وفورات بطریقة تضمن زیادة في دخلھم وتساھم في تأمین مستقبلھم وفقًا للخ 
 ركة. إیداع مساھمات االدخار من المشتركین في حساب بنكي منفصل بخالف الحسابات البنكیة التشغیلیة العادیة للش

 
 برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

لى مدار عدد محدد أسست الشركة برنامجاً لتملیك وحدات سكنیة والذي یقدم فرصة للموظفین المؤھلین لشراء وحدات سكنیة مشیدة باستخدام عدد من المدفوعات ع 
 من السنوات. تنتقل ملكیة المنازل فور االنتھاء من سداد المبلغ بالكامل.  

 
موظف استرداد المبالغ التي قام بسدادھا مقابل المنزل في حال توقف الموظف عن العمل وعندئذ یعود المنزل إلى  بموجب برنامج تملیك الوحدات السكنیة، یمكن لل

ویتم إطفاءھا على  الشركة. یتم إثبات برنامج تملیك وحدات سكنیة كأصل مدفوع مقدًما غیر متداول في الوقت الذي یتم فیھ تخصیص الوحدات السكنیة للموظفین  
 د التسھیالت المستحقة على الموظفین. مدى فترة سدا

 
 برنامج قروض وحدات سكنیة للموظفین

یتم إعادة سداد  تقدم الشركة قروض سكن بدون فائدة لموظفیھا المؤھلین لمرة واحدة فقط خالل فترة الخدمة وذلك ألغراض تتعلق بشراء وبناء منزل أو شقة.  
 وظف.  القرض على أقساط شھریة عن طریق خصم بدل السكن للم

 
معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات    یتم إثبات برنامج قروض الوحدات السكنیة مبدئیًا كأصل مالي غیر متداول بالقیمة العادلة ویتم قیاسھ بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة

متداولة" ویتم إطفاؤھا كمصروف بالتساوي على مدار فترة  الفرق بین القیمة العادلة وقیمة النقد الفعلي الممنوح للموظف كـ "منافع موظف مدفوعة مقدماً غیر  
 الخدمة. كما یتم إطفاء المبلغ ذاتھ كإیرادات فائدة مقابل الذمم المدینة من الموظفین.

 
 سیارات 

مقابل خدمتھم لمدة محددة من السنوات. یتمتع  تمنح الشركة موظفیھا المؤھلین مجموعة من السیارات المملوكة حتى قیمة معینة. یتم تزوید الموظفین بھذه المنفعة  
الموارد البشریة الخاصة    الموظف أیضاً بإمكانیة اختیار سیارة ذات قیمة أعلى على أن یسدد الموظف الفرق في القیمة، وتبقى السیارة مملوكة للشركة. وتحكم سیاسة 

 بھا نقل السیارة إلى الموظف. بالشركة الترتیب المبرم مع الموظف ویجوز تحدید الشروط التي یتم بموج
 

 ربحیة السھم ۱۲-٤
 

 تحتسب ربحیة السھم األساسیة بقسمة ما یلي:
 الدخل العائد إلى حملة حقوق الملكیة في الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمات حقوق الملكیة بخالف األسھم العادیة. •
تثنى  على المتوـسط المرجح لعدد األـسھم العادیة القائمة خالل الـسنة   • المالیة المعدلة بحـسب عناصـر المنحة في األـسھم العادیة الصـادرة خالل الـسنة ویـس

 منھا أسھم الخزینة.
 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۳ 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

 منافع الموظفین (تتمة)  ۱۱-٤
 

 زكاة وضرائب ۱۳-٤
  

 الزكاة 
والضریبة والجمارك ("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحمیل مخصص الزكاة على قائمة  تخضع الشركة للزكاة، وفقاً لما تتطلبھ متطلبات ھیئة الزكاة  

 الدخل. 
 

 ضریبة استقطاع 
 یتم تسجیل ضریبة االستقطاع المتعلقة بتوزیعات األرباح ورسوم االمتیاز والفائدة ورسوم الخدمة كمطلوبات. 

 
 ضریبة القیمة المضافة 

من شـراء    الموجودات والمصـروفات بصـافي مبلغ ضـریبة القیمة المضـافة، باسـتثناء الحاالت التي ال یتم فیھا اسـترداد ضـریبة القیمة المضـافة المتكبدةیتم إثبات  
تحواذ على الموجودات أو كجز ء من بند المصـروف إن  الموجودات أو الخدمات من الھیئة، وفي ھذه الحالة یتم إثبات ضـریبة القیمة المضـافة كجزء من تكلفة االـس

 خرى والذمم الدائنة األخرى.لزم األمر. یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى الھیئة كجزء من الذمم المدینة األ
 

 أوضاع الزكاة غیر المؤكدة 
معالجات الزكاة المعقدة. یتم قیاس مثل ھذه األوضاع الزكویة غیر المؤكدة باستخدام المبلغ المرجح تتعلق األوضاع غیر المؤكدة بالمخاطر أو عدم التأكد بشأن  

 الوحید أو طریقة القیمة المتوقعة اعتماًدا على الطریقة التي یُتوقع أن تتنبأ بشكل أفضل بحل عدم التأكد. 
 

 توزیعات أرباح نقدیة وغیر نقدیة لحملة حقوق الملكیة ۱٤-٤

وفقا لتقدیر الشركة.  ركة بإثبات التزام لدفع توزیعات األرباح النقدیة إلى حاملي حقوق ملكیة في الـشركة عندما یتم التـصریح بتوزیعھا ولم یعد ھذا التوزیع  تقوم الـش
ــعودیة، والذي یُخول توزیعات   ــركات المعمول بھ في المملكة العربیة الســ ــریح التوزیع بما یتوافق مع نظام الشــ األرباح عند الموافقة علیھ من قبل  یتم تقییم تصــ

 ن مجلس اإلدارة.المساھمین. ویتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكیة. یتم تسجیل توزیعات األرباح األولیة، إن وجدت، عند الموافقة علیھا م

إعادة قـیاس القیـمة الـعادلة المثبـتة مـباشـــــرة في حقوق الملكـیة. عـند توزیع  تـُقاس التوزیـعات غیر النـقدیة، إن وجدت، بالقیـمة الـعادلة للموجودات المزمع توزیعـھا مع  
 الموجودات غیر النقدیة، یتم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام والقیمة للموجودات الموزعة في قائمة الدخل.

 استثمارات قصیرة األجل ۱٥-٤

لمرابحة لدى البنوك وغیرھا من االسـتثمارات قصـیرة األجل ذات السـیولة العالیة، مع فترات اسـتحقاق  تتضـمن االسـتثمارات قصـیرة األجل اإلیداعات في ودائع ا
یة ذات تصــنیف  أصــلیة تمتد ألكثر من ثالثة أشــھر ولكن ال تزید عن ســنة واحدة من تاریخ الشــراء. یتم إیداع ودائع المرابحات قصــیرة األجل مع مؤســســات مال

شـھر، ما لم یكن ھناك دلیل   ۱۲خاطر ائتمانیة منخفضـة، وبالتالي یتم قید مخصـص بمبلغ یعادل الخسـارة االئتمانیة المتوقعة خالل اسـتثماري، والتي تعتبر ذات م
 على زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان للطرف المقابل، وتحمل أرباحاً بمعدالت السوق السائدة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.

 إثبات اإلیرادات ۱٦-٤

 إیرادات المبیعات 

طوات وتطبیق  تثبت الشــركة اإلیرادات عند تحویل الســیطرة على المنتجات المباعة إلى العمیل والتي یجب أخذھا في االعتبار في ســیاق نھج مكون من خمس خ
بعین االعتبار شـروط الدفع المحددة في العقد باسـتثناء  شـروط الشـحن المعمول بھا. تُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المقبوض أو مسـتحق القبض، مع األخذ  

 الضرائب أو الرسوم. یتم تقییم ترتیبات اإلیرادات مقابل معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت الشركة تعمل كأصیل أو وكیل.

 التسعیر المؤقت

النھائیة بناًء على متوـسط ـسعر الـسوق لفترة مـستقبلیة معینة. یتم تـسجیل  تنص عقود اإلیرادات مع العمالء على تـسعیر مؤقت في وقت الـشحن، ویتم تحدید األـسعار  
ــعر ال ــجیل أي فرق بین التقدیر والس ــیطرة إلى العمیل. یتم تس ــعر النھائي في وقت تحویل الس نھائي كتغییر في القیمة  اإلیرادات من ھذه العقود بناًء على تقدیر الس

 اإلیرادات، في قائمة الدخل.  العادلة للذمم المدینة ذات الصلة، كجزء من 

 ترتیبات المناولة والمعالجة 

م خدمات المناولة والمعالجة.  تقدم الـشركة خدمة المناولة والمعالجة بـصفة رئیـسیة ونقل البـضائع بالنیابة عن العمیل كوكیل. یتمثل التزام األداء على الشركة في تقدی
و یعزز أداء الشـركة أحد األصـول التي یتحكم فیھا العمیل    العمیل یتلقى منافع الخدمة ویسـتھلكھا في نفس الوقت. یتم الوفاء بالتزام األداء بمرور الوقت، نظراً ألن

الخدمات.    یتم إثبات اإلیرادات من خدمات المناولة والمعالجة عند الوفاء بالتزامات األداء التي تحدث في الفترة المحاســبیة التي یتم فیھا تقدیم  مع تحســین األصــول
ــیغة المتفق علیھا وبموجب اتفاقیة المناولة والمعالجة،  ت ــوماً على المناولة والمعالجة فقط وفق الص ــركة في مقابل ھذه العقود رس ویتم إثباتھا كإیرادات في  تلقى الش

 قائمة الدخل.
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۲٤ 

 (تتمة)الھامة  ملخص السیاسات المحاسبیة   ٤
 

 إیرادات تمویل ۱۷-٤
المطفأة، یتم تسجیل إیرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي  بالنسبة لجمیع األدوات المالیة التي تقاس بالتكلفة  

  الئما، إلى صافي القیمةیخصم بدقة المدفوعات النقدیة أو المقبوضات المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو الفترة األقصر، متى یكون م
 الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي. تدرج إیرادات التمویل ضمن قائمة الدخل. یتم إثبات أرباح الودائع ألجل على أساس االستحقاق. 

 
   تكلفة تمویل ۱۸-٤

باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي ھو  یتم إثبات تكلفة التمویل للفائدة المستحقة للجھة الُمقرضة لجمیع المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة،  
ة أقصر، حسبما ھو مالئم،  المعدل الذي بموجبھ یتم خصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو خالل فتر

السندات والسندات التقلیدیة والمرابحة وغیرھا. باإلضافة إلى ذلك، تشمل تكلفة التمویل أیًضا القیمة الزمنیة    إلى صافي القیمة الدفتریة لاللتزام المالي. وتشمل ھذه
 یمتھ الحالیة. للنقود لجمیع المطلوبات اإلیجاریة المثبتة. یتم إثبات بتكلفة التمویل أیًضا نتیجة لمرور الوقت كلما تم تخفیض مخصص أو التزام إلى ق

 
 تكالیف ومصاریف ۱۹-٤

 
 تكلفة اإلیرادات 

 غیر المباشرة األخرى.  یتم تصنیف تكالیف اإلنتاج ومصاریف التصنیع المباشرة على أنھا تكلفة إیرادات. یتضمن ذلك المواد األولیة والعمالة المباشرة والنفقات
 

 مصاریف بیع وتوزیع
شــطة البیع للشــركة. تشــمل ھذه التكالیف عادةً رواتب موظفي المبیعات والتســویق والتوزیع  تتضــمن ھذه المصــاریف أي تكالیف یتم تكبدھا لتنفیذ أو تســھیل أن

 والمصاریف اللوجستیة وكذلك عموالت المبیعات واألتعاب. وتشمل أیًضا مخصصات النفقات غیر المباشرة العامة.
 

 مصاریف عمومیة وإداریة 
رة ب غیلیة التي ال ترتبط مباـش رة العامة التي ال تعود تحدیًدا  تتعلق ھذه بالمصـاریف التـش ا مخصـصـات النفقات غیر المباـش مل أیضـً إنتاج أي بضـائع أو خدمات. وتـش

 إلى تكلفة اإلیرادات أو مصاریف البیع والتوزیع.
 

 ت.یتم توزیع النفقات غیر المباشرة بین تكلفة اإلیرادات ومصاریف بیع وتوزیع ومصاریف عمومیة وإداریة، عند االقتضاء، بشكل ثاب
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات  ٥
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 
. لم تطبق الشركة مبكراً أي معیار أو تفسیر أو تعدیل قد  ۲۰۲۲ینایر  ۱طبقت الشركة ألول مره بعض التعدیالت التي تسري للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

"الممتلكات والمصنع والمعدات": متحصالت قبل االستخدام   -  ۱٦ساریاً حتى ھذا التاریخ، باستثناء التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  تم إصداره ولم یصبح  
 المقصود. 

 

 ۳مرجع خاص باإلطار المفاھیمي تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱-٥
"تجمیع المنشآت" إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد القوائم المالیة وعرضھا باإلشارة إلى اإلطار   ۳یر المالي رقم  تھدف التعدیالت على المعیار الدولي للتقر

 المفاھیمي للتقاریر المالیة دون تغییٍر جوھرّيٍ في متطلباتھ. 
 

نب إصدار أرباح أو خسائر محتملة "للیوم الثاني'' ناشئة عن المطلوبات  لتج  ۳یتضمن التعدیل استثناًء لمبدأ اإلثبات الوارد في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
"الرسوم''، إذا تم تكبدھا    ۲۱أو تفسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم    ۳۷والمطلوبات المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم  

للموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة    ۳لتعدیل اإلرشادات الموجودة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  بشكٍل منفصل. باإلضافة إلى ذلك، یوّضح ا
 إلى إطار إعداد القوائم المالیة وعرضھا.

 
  على ھذه القوائم المالیة للشركة. . لیس لھذا التعدیل أي أثر جوھري ۲۰۲۲ینایر  ۱قامت الشركة بتطبیق التعدیل بأثر مستقبلي اعتباًرا من 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲٥ 

 (تتمة) التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات  ٥
 

 ٪" إللغاء إثبات المطلوبات المالیة ۱۰رسوم فحص بنسبة " -"األدوات المالیة"  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۲-٥
 

"األدوات المالیة" الرسوم التي تدرجھا الشركة عند تقییم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالیة الجدیدة أو    ۹یوضح التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
والمقرض، بما في ذلك    المعدلة تختلف اختالفًا جوھریًا عن شروط المطلوبات المالیة األصلیة. تشمل ھذه الرسوم فقط الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بین المقترض 

ا في أو بعد بدایة  دفوعة أو المقبوضة من المقترض أو المقرض نیابةً عن اآلخر. تطبق المنشأة التعدیل على المطلوبات المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھالرسوم الم
 فترة التقریر السنویة التي تطبق فیھا المنشأة التعدیل للمرة األولى. 

 م المالیة للشركة. لم یكن لھذا التعدیل أي أثر جوھري على ھذه القوائ
 

 ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -تكالیف تنفیذ العقد  -العقود المكلفة  ۳-٥
 

لتحدید التكالیف التي یجب على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد   ۳۷أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
المتعلقة مباشرة بعقد تقدیم بضائع أو خدمات  مكلفًا   التكالیف  المباشرة". تتضمن  الصلة  التكلفة ذات  التعدیالت "نھج  التكالیف  أو مسببًا للخسارة. تطبق  من  كالً 

بالعقد ویتم است  العقد. ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة  المرتبطة مباشرة بأنشطة  بعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على  اإلضافیة وتوزیع التكالیف 
 .۲۰۲۲ینایر  ۱الطرف المقابل بموجب العقد. إن التعدیالت ساریة المفعول لفترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 
 المالیة للشركة.قامت الشركة بتطبیق التعدیل في فترة التقریر الحالیة ولیس لھذا التعدیل أي أثر جوھري على ھذه القوائم 

 
 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  ٦

أدناه. الجدیدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تصبح ساریة بعد، حتى تاریخ تقریر القوائم المالیة للشركة مبینة  تنوي الشركة تطبیق تلك    إن المعاییر والتفسیرات 
 مر، عندما تصبح ساریة.  المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إن لزم األ

 "تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة"  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱-٦
ینایر   الفقرات من  ۲۰۲۱في  تعدیالت على  الدولي  المحاسبة  معاییر  رقم    ۷٦إلى    ٦۹، أصدر مجلس  الدولي  المحاسبة  معیار  تصنیف    ۱من  متطلبات  لتحدید 

 أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت: المطلوبات على  
 

 ما ھو المقصود بحق تأجیل التسویة.  •
 یجب أن یوجد حق التأجیل في نھایة فترة التقریر.  •
 ال یتأثر ھذا التصنیف باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في التأجیل.  •
 نفسھا أداة حقوق ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنیفھا. أنھ فقط إذا كانت المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحویل ھي  •

لم یكن للتعدیالت أثر جوھري على الشركة كما في تاریخ ھذه    ویجب تطبیقھا بأثر رجعي.  ۲۰۲۳ینایر    ۱تسري التعدیالت للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 . القوائم المالیة

 ۸ت على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیال -تعریف التقدیرات المحاسبیة  ۲-٦
 

رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  تعدیالت على  الدولي  المحاسبة  معاییر  بین  ۸أصدر مجلس  الفرق  التعدیالت  المحاسبیة". توضح  "التقدیرات  لـ  تعریفًا  قدم  ، حیث 
األخطاء. كما أنھا توضح كیفیة استخدام المنشآت أسلوب القیاس والمدخالت لتطویر التغییرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح  

 التقدیرات المحاسبیة. 
وتنطبق على التغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة التي    ۲۰۲۳ینایر    ۱تسري التعدیالت للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  

   بدایة تلك الفترة. یُسمح بالتطبیق المبكر طالما ُسِمح بذلك. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوھري على الشركة.تحدث في أو بعد 
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة  ۳-٦
 

تعدیالت على معیار   - ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي "الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة  ۲۰۲۱مایو    ۷في  
، مع السماح بالتطبیق المبكر. یعمل التعدیل على  ۲۰۲۳نایر  ی  ۱". تنطبق التعدیالت على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  ۱۲المحاسبة الدولي رقم  

الخاص بضرائب الدخل، بحیث لم یعد ینطبق على المعامالت التي تؤدي إلى فروق   ۱۲تضییق نطاق استثناء اإلثبات المبدئي بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
الخاصة بالتفكیك. التعدیالت غیر قابلة للتطبیق ألن الشركة لم تطبق استثناء اإلثبات المبدئي    مؤقتة خاضعة للضریبة وقابلة للخصم، مثل عقود اإلیجار والتزامات

على مثل ھذه المعامالت أو األحداث.  
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۲٦ 

 ممتلكات ومصنع ومعدات  ۷
 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱  

 

مباني وتحسینات  
على عقار 

 مستأجر
مصنع وآالت  
 سیارات  أثاث    ومعدات ثقیلة

أجھزة حاسب  
 آلي 

معدات  
المختبرات  

 والسالمة 
مواد محفزة ومعادن  

   ثمینة
أعمال رأسمالیة  

 المجموع  قید التنفیذ 
          

          التكلفة: 
 ۲۲٬۷۰۸٬٤۸٥ ۷۷۲٬۹۱۰ ۲٤٥٬٦۳۳ ٥۰٬۰٤۰ ۱۰۹٬۹٦۷ ۳۱٬۹۲۲ ۲۳٬۸۱٤ ۲۱٬۲٤٤٬٥۱۳ ۲۲۹٬٦۸٦ في بدایة السنة 

 ٤۲۷٬۹۸٤ ۳۹۱٬۳۷٤ ۲٬٤٦۷ - -  ۱۳ ۳٤٬۱۳۰ -   إضافات
 ) ۱۹۸٬۲٤٤( ) ۳۰٦٬٦۳٤( - - - ۱٬۱۱٦ - ۱۰۷٬۲۷٤ - (إیضاح د) تحویالت 

 ) ۱۱۲٬۰۷۷( ) ۹۲( - - - ) ۷۷۹( - ) ۱۱۰٬۲۰٦( ) ۱٬۰۰۰( استبعادات 
 ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 ۲۲٬۸۲٦٬۱٤۸ ۸٥۷٬٥٥۸ ۲٤۸٬۱۰۰ ٥۰٬۰٤۰ ۱۰۹٬۹٦۷ ۳۲٬۲٥۹ ۲۳٬۸۲۷ ۲۱٬۲۷٥٬۷۱۱ ۲۲۸٬٦۸٦ في نھایة السنة 
 ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

          االستھالك واالنخفاض في القیمة: 
 ۱۲٬٥۸۰٬۲۹۷ ۱۳٤٬۸۹۲ ۱٥۳٬۰۰۳ ٤۸٬۸۳۹ ۱۰٤٬٤۰۱ ۳۰٬۸۷۹ ۱۷٬۷۰۹ ۱۱٬۹۹۸٬۹۹۹ ۹۱٬٥۷٥ في بدایة السنة 

 ۱٬۱۲۷٬٥۸۸ - ٤۷٬۹۳۲ ۱٤۲ ۲٬۸۱٤ ٦۳۳ ۱٬۳۰٥ ۱٬۰٦٤٬۹۳٦ ۹٬۸۲٦ للسنة المحمل 
 ) ۱۱٬۰٥٥( - - - - - - ) ۱۱٬۰٥٥( - )۲٤عكس االنخفاض في القیمة (إیضاح 

 ) ۱۰۰٬۹۰٦( - - - - ) ۷۷۹( - ) ۹۹٬٦۳٦( ) ٤۹۱( استبعادات 
 ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 ۱۳٬٥۹٥٬۹۲٤ ۱۳٤٬۸۹۲ ۹۳٥۲۰۰٬ ٤۸٬۹۸۱ ۱۰۷٬۲۱٥ ۳۰٬۷۳۳ ۱۹٬۰۱٤ ۱۲٬۹٥۳٬۲٤٤ ۱۰۰٬۹۱۰ نھایة السنة في 
 ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

                    صافي القیم الدفتریة: 
 ۹٬۲۳۰٬۲۲٤ ۷۲۲٬٦٦٦ ٤۷٬۱٦٥ ۱٬۰٥۹ ۲٬۷٥۲ ۱٬٥۲٦ ٤٬۸۱۳ ۸٬۳۲۲٬٤٦۷ ۱۲۷٬۷۷٦ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

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



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۷ 

 (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ۷
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
مباني وتحسینات   

على عقار 
 مستأجر

مصنع وآالت  
 أجھزة حاسب آلي  سیارات  أثاث    ومعدات ثقیلة

معدات المختبرات  
 والسالمة 

مواد محفزة  
 ومعادن ثمینة 

أعمال رأسمالیة  
 المجموع  قید التنفیذ 

          
          التكلفة: 

 ۲۲٬٤۰۳٬۲۲۷ ۸۹۰٬٦٦۰ ۱٦۰٬٦۹۷ ٤۸٬٦۲٤ ۱۰٦٬۷٥٦ ۳۱٬۹۲۲ ۱۸٬٦۷۹ ۲۰٬۹۳٥٬۸۸٥ ۲۱۰٬۰۰٤ في بدایة السنة 
 ۳۹٤٬۷۳۰ ۲۰۲٬۷۷۳ ۹٬۱۸۱ ٥۱۲ ۳ - ۷۷۹ ۱۷۷٬۱۱٤ ٤٬۳٦۸   إضافات
 - ) ۳۱۹٬۹۰۸( ۷٥٬۷٥٥ ۹۰٤ ۳٬۲۰۸ - ٤٬۳٥٦ ۲۲۰٬۳۷۱ ۱٥٬۳۱٤ تحویالت 

 ) ۸۹٬٤۷۲( ) ٦۱٥( - - - - - ) ۸۸٬۸٥۷( - استبعادات 
 ─────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 ۲۲٬۷۰۸٬٤۸٥ ۷۷۲٬۹۱۰ ۲٤٥٬٦۳۳ ٥۰٬۰٤۰ ۱۰۹٬۹٦۷ ۳۱٬۹۲۲ ۲۳٬۸۱٤ ۲۱٬۲٤٤٬٥۱۳ ۲۲۹٬٦۸٦ في نھایة السنة 
 ─────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

          االستھالك واالنخفاض في القیمة: 
 ۱۱٬۳۲٤٬۷۲۹ ۷۱٬۳۹۲ ۱۱٤٬۲٦۲ ٤۸٬٦۲٤ ۹۸٬۷۰۸ ۳۰٬۳۲۰ ۱۳٬٤٤٤ ۱۰٬۸٦٦٬٥٥۱ ۸۱٬٤۲۸ في بدایة السنة 
 ۱٬۲۳۱٬۷٤۷ - ۳۸٬۷٤۱ ۲۱٥ ٥٬٦۹۳ ٥٥۹ ٤٬۲٦٥ ۱٬۱۷۲٬۱۲۷ ۱۰٬۱٤۷ المحمل للسنة 

 ۱۱۱٬۸۸۹ ٦۳٬٥۰۰ - - - - - ٤۸٬۳۸۹ - االنخفاض في القیمة 
 ) ۸۸٬۰٦۸( - - - - - - ) ۸۸٬۰٦۸( - استبعادات 

 ─────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 
 ۱۲٬٥۸۰٬۲۹۷ ۱۳٤٬۸۹۲ ۱٥۳٬۰۰۳ ٤۸٬۸۳۹ ۱۰٤٬٤۰۱ ۳۰٬۸۷۹ ۱۷٬۷۰۹ ۱۱٬۹۹۸٬۹۹۹ ۹۱٬٥۷٥ نھایة السنة في 

 ─────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 
                    صافي القیم الدفتریة: 

 ۱۰٬۱۲۸٬۱۸۸ ٦۳۸٬۰۱۸ ۹۲٬٦۳۰ ۱٬۲۰۱ ٥٬٥٦٦ ۱٬۰٤۳ ٦٬۱۰٥ ۹٬۲٤٥٬٥۱٤ ۱۳۸٬۱۱۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ═══════ ════════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 



 شركة مساھمة سعودیة   -ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۸ 

 (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ۷
 

 تم إنشاء المصانع على أرض مستأجرة من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع.   )أ
 

یتم تكبدھا على  تشمل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ المشاریع الجاریة مثل مشروع الجار (برنامج ملكیة منازل الموظفین) باإلضافة إلى التكلفة التي   )ب
 الرئیسیة. المحطات القائمة فیما یتعلق باإلصالحات 

  
الفترة حتى تاریخ )ج التكلفة على مدار  استھالك ھذه  المجدولة. سیتم  الدوریة  الصیانة  تكالیف  للحصول على  المتكبدة  التكالیف  الصیانة    یتضمن المصنع 

ملیون لایر   ٤۳٬۷:  ۲۰۲۱دي (ملیون لایر سعو  ٥٬٥مبلغ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الدوریة المجدولة التالیة. بلغ صافي القیمة الدفتریة لتلك التكالیف كما في  
 سعودي).

 
، وبسبب  ۲۰۲۱. خالل  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لم تكن ھناك مؤشرات محددة على االنخفاض في قیمة الممتلكات والمصنع والمعدات خالل السنة المنتھیة في   ) د 

ملیون لایر سعودي بسبب لفائف األفران، من    ٤۸٬٤اإلغالق غیر المخطط لمصانع الشركة نتیجة عطل فني، سجلت اإلدارة انخفاض في القیمة بمبلغ  
، أعادت اإلدارة تقییمھا وقررت أن أحد مكونات لفائف الفرن ال یزال  ۲۰۲۲ملیون لایر سعودي. خالل    ۱۱۱٬۹مجموع االنخفاض في القیمة البالغ  

  سعودي. ملیون لایر ۱۱٬۱صالًحا لالستخدام، وبناًء علیھ، تم عكس االنخفاض في القیمة ذي العالقة بمبلغ 
 

ملیون لایر سعودي تكلفة بناء الوحدات السكنیة، والتي تم تحویلھا إلى الموظفین المؤھلین بموجب برنامج تملیك الوحدات    ۱۹۸٬۲یمثل التحویل بمبلغ   )ه 
 السكنیة وفقًا لسیاسات الشركة. 

 
 توزیع االستھالك المحمل للسنة:  ) و 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۰۸۰٬۱۷۰۱٬ ۱٬۱۱۳٬٦۸۰ تكلفة اإلیرادات 
 ٦۱٬۷۳۹ ۱۳٬۹۰۸ مصاریف عمومیة وإداریة  

 ──────── ──────── 
 ۸۸٥٬۲۷۱۱٬ 

════════ 
۷٤۷٬۲۳۱۱٬ 
════════ 

 
 توزیع (عكس) مصروف االنخفاض في القیمة للسنة:  ) ز 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦۳٬٥۰۰ - تكلفة اإلیرادات 
 ٤۸٬۳۸۹ ) ۱۱٬۰٥٥( بالصافي  -إیرادات (مصاریف) تشغیلیة أخرى 

 ──────── ──────── 
 )۱۱٬۰٥٥ ( ۱۱۱٬۸۸۹ 
 ════════ ════════ 

 
   عقود اإلیجار ۸

 
لدیھا خیارات تمدید و أنابیب مستخدم في عملیاتھا ولكن قد یكون  إنھاء. ویتم  لدى الشركة عقود إیجار متنوعة لقطع أراضي ووحدات سكنیة وسیارات ووخط 

تعھدات وال یجوز   التفاوض على شروط اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي
 استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.  

 
 سنوات.  ٥سنوات وخط األنابیب   ٥سنة والسیارات  ۱۱إلى  ٥سنة والوحدات السكنیة من  ٥۰و ۳۰تتراوح مدة عقود إیجار األراضي بشكل عام بین 

 
شھًرا أو أقل وعقود إیجار معدات مكتبیة منخفضة القیمة. تطبق الشركة إعفاءات    ۱۲اإلقامة وتبلغ مدتھا  لدى الشركة أیًضا بعض عقود اإلیجار الخاصة بمباني  

  إثبات "عقود اإلیجار قصیرة األجل" و"عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة" لعقود اإلیجار ھذه. 



 شركة مساھمة سعودیة   -ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۲۹ 

 (تتمة) عقود اإلیجار ۸
 

 المثبتة والحركات خالل السنة:فیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام 
 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

     
       صافي القیم الدفتریة: 

  ۱٤۱٬۲۰۳ ۳۷ ۷۹۲ ۸۰٬٤۷٥ ٥۹٬۸۹۹ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
       

 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

      صافي القیم الدفتریة: 
 ۱٤۳٬۱۳۷ ۱۷٤ ۲٬۳٤٤ ۸٦٬۷٥٥ ٥۳٬۸٦٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

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

 توزیع االستھالك المحمل للسنة: 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦٬٥٥٤ ۱۰٬۲۲۷ تكلفة اإلیرادات 
 ۲۰٬۸۹۳ ۱۹٬۱۳۰ مصاریف عمومیة وإداریة  

 ──────── ──────── 
 ۲۹٬۳٥۷ ۲۷٬٤٤۷ 
 ═════════ ═════════ 

 المجموع  خط أنابیب سیارات  وحدات سكنیة  أراضي مستأجرة  
      التكلفة: 
 ۲۱٦٬۱٤۰ ۲٬۰۸٤ ۹٬۸۹۲ ۱۲۹٬۰۱۹ ۷٥٬۱٤٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱كما في 
 ۲۷٬۹۰۱ - - ۸٬٥۰۷ ۱۹٬۳۹٤ إضافات 

 ) ۱۰٬٤٤۱( - ) ۳٬٦۳٥( ) ٦٬۸۰٦( - إنھاء 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۲۳۳٬٦۰۰ ۲٬۰۸٤ ٦٬۲٥۷ ۱۳۰٬۷۲۰ ۹٤٬٥۳۹ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      استھالك: 
 ۷۳٬۰۰۳ ۱٬۹۱۰ ۷٬٥٤۸ ٤۲٬۲٦٤ ۲۱٬۲۸۱ ۲۰۲۲ینایر  ۱كما في 

 ۲۹٬۳٥۷ ۱۳۷ ۱٬٥٥۲ ۱٤٬۳۰۹ ۱۳٬۳٥۹ مصروف االستھالك 
 ) ۹٬۹٦۳( - ) ۳٬٦۳٥( ) ٦٬۳۲۸( - إنھاء 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ۹۲٬۳۹۷ ۲٬۰٤۷ ٥٬٤٦٥ ٥۰٬۲٤٥ ۳٤٬٦٤۰ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

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

 المجموع  خط أنابیب  سیارات  وحدات سكنیة  أراضي مستأجرة  
      التكلفة: 
 ۱۹۲٬۷٥۷ ۲٬۰۸٤ ۱۰٬۲٤٤ ۱۲۸٬۳۲٤ ٥۲٬۱۰٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 ۲۹٬۸٦۰ - - ٦۹٥ ۲۹٬۱٦٥ إضافات 

 ) ٦٬٤۷۷( - ) ۳٥۲( - ) ٦٬۱۲٥( القیاس إعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۲۱٦٬۱٤۰ ۲٬۰۸٤ ۹٬۸۹۲ ۱۲۹٬۰۱۹ ۷٥٬۱٤٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      استھالك: 
 ٤٥٬٥٥٦ ۱٬۷۷۳ ٥٬۳۱۷ ۲۷٬٤٦٥ ۱۱٬۰۰۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 

 ۲۷٬٤٤۷ ۱۳۷ ۲٬۲۳۱ ۱٤٬۷۹۹ ۱۰٬۲۸۰ االستھالك مصروف 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۷۳٬۰۰۳ ۱٬۹۱۰ ۷٬٥٤۸ ٤۲٬۲٦٤ ۲۱٬۲۸۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



 شركة مساھمة سعودیة   -ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳۰ 

 (تتمة)عقود اإلیجار   ۸
 

 اإلیجاریة والحركة خالل السنة: فیما یلي القیم الدفتریة للمطلوبات 
 

 
 . ۲۸تم اإلفصاح عن تحلیل االستحقاق للمطلوبات اإلیجاریة في اإلیضاح 

 
 فیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل: 

 

 
 لایر سعودي).   ۳٥٬۷: ۲۰۲۱لایر سعودي ( ۳۹٬۲خالل السنة، بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة للشركة لعقود اإلیجار مبلغ  

 
 موجودات غیر ملموسة  ۹

 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
تطویر برمجیات وتقنیة  

 المجموع  التطویر  قید المعلومات 
    التكلفة: 

 ٥۸٬۲۱٦ ۹٬٥۸٦ ٤۸٬٦۳۰ في بدایة السنة  
 ۱٤٬٦٤۰ ۱۱٬۱۷۱ ۳٬٤٦۹ إضافات  

 ──────── ──────── ──────── 
 ۷۲٬۸٥٦ ۲۰٬۷٥۷ ٥۲٬۰۹۹ في نھایة السنة  

 ──────── ──────── ──────── 
    إطفاء: 

 ۳٦٬۱٦۹ - ۳٦٬۱٦۹ في بدایة السنة  
 ٤٬٤٤۷ - ٤٬٤٤۷ المحمل للسنة   

 ──────── ──────── ──────── 
 ٤۰٬٦۱٦ - ٤۰٬٦۱٦ في نھایة السنة  

 ──────── ──────── ──────── 
    صافي القیم الدفتریة 

 ۳۲٬۲٤۰ ۲۰٬۷٥۷ ۱۱٬٤۸۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في  
 ════════ ════════ ════════ 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٤٦٬٤٤۸ ۱٤٦٬۲٤۷ ینایر ۱كما في 
 ۲۹٬۸٦۰ ۲۷٬۹۰۱ إضافات 

 ) ٦٬٤۷۷( ) ۲٬۳٦٥( إنھاء 
 ۸٬۲۹۳ ۱۰٬۸۸۰ ) ۲۳تراكم الفائدة (إیضاح 

 ) ۳۱٬۸۷۷( ) ۳٤٬۸۲۹( مدفوعات 
 ──────── ──────── 

 ۱٤٦٬۲٤۷ ۱٤۷٬۸۳٤ دیسمبر  ۳۱كما في 
 ) ۲۲٬۰۰٤( ) ۱۳٬۰۷۷( ناقصاً: الجزء المتداول 

 ──────── ──────── 
 ۱۲٤٬۲٤۳ ۱۳٤٬۷٥۷ الجزء غیر المتداول 

 ════════ ════════ 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۷٬٤٤۷ ۲۹٬۳٥۷ استھالك موجودات حق االستخدام مصروف 
 ۸٬۲۹۳ ۱۰٬۸۸۰ )۲۳مصروف فائدة على المطلوبات اإلیجاریة (إیضاح 

مصروف مرتبط بعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة (یتم إدراجھ ضمن المصاریف العمومیة  
 واإلداریة) 

٤٬۳٤۸ ٤٬۳۲٤ 

 ──────── ──────── 
 ٤۰٬۰٦٤ ٤٤٬٥۸٥ المثبتة في قائمة الدخل مجموع المبالغ 

 ════════ ════════ 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳۱ 

 (تتمة)موجودات غیر ملموسة  ۹
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
تطویر برمجیات وتقنیة   

 المجموع  التطویر قید المعلومات 
    التكلفة: 

 ٤۹٬۷٤۹ ۱۹٬۷۳۰ ۳۰٬۰۱۹ في بدایة السنة  
 ۸٬٤٦۷ ٤٬٥۷۱ ۳٬۸۹٦ إضافات  
 - ) ۱٤٬۷۱٥( ۱٤٬۷۱٥ تحویل  

 ──────── ──────── ──────── 
 ٥۸٬۲۱٦ ۹٬٥۸٦ ٤۸٬٦۳۰ في نھایة السنة  

 ──────── ──────── ──────── 
    إطفاء: 

 ۲۳٬٥۷۳ - ۲۳٬٥۷۳ في بدایة السنة  
 ۱۲٬٥۹٦ - ۱۲٬٥۹٦ المحمل للسنة   

 ──────── ──────── ──────── 
 ۳٦٬۱٦۹ - ۳٦٬۱٦۹ في نھایة السنة  

 ──────── ──────── ──────── 
    صافي القیم الدفتریة 

 ۲۲٬۰٤۷ ۹٬٥۸٦ ۱۲٬٤٦۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  
 ════════ ════════ ════════ 

 
   موجودات وذمم مدینة أخرى  ۱۰

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   غیر متداولة: 

 ۷۷٬۸٥٥ ۲۳۱٬٤۷۹ ) ۷مبالغ مدفوعة مقدماً لتملیك المنازل (إیضاح 
 ٥۹٬٤۷۷ ٥۰٬۲۷۱ سلف موظفین  

 ٦۳٬٦۰۱ ۳٥٬۳٦٤ ) ۲۷مطلوب من طرف ذي عالقة (إیضاح  
 ──────── ──────── 
 ۳۱۷٬۱۱٤ ۲۰۰٬۹۳۳ 
 ════════ ════════ 

 
 متداولة:

 ۱۹۹٬۳۹۹ ۲۰۷٬۷۰٤ ) ۲۷مطلوب من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ً  ۷۸٬۷۳۱ ۷۳٬٦۱۹ مصاریف مدفوعة مقدما

 ۹٬۹٥٥ ٤۲٬٦۳٤ إیرادات تمویل مستحقة القبض 
 ٥۱٬۳۱۳ ٤۰٬٦۰۰ ضریبة القیمة المضافة المدینة من الھیئة

 ۱۳٬۸۱٥ ۲۹٬۰۳٥ سلف موظفین وذمم مدینة  
 ۱٬۸۷٥ ۱۷٬٥۳۱ مطالبة تأمین مستحقة القبض 

 ٥٬۳۸۸ ۹۸۳ أخرى
 ──────── ──────── 
 ٤۱۲٬۱۰٦ ۳٦۰٬٤۷٦ 
 ════════ ════════ 

 
 مخزون  ۱۱

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦۷۱٬۲۸۳ ۳۹٥٬٦۷۰ بضائع جاھزة وأعمال قید التنفیذ 
 ۳۲۱٬۰٦۹ ۲۹۲٬٤۲۹ قطع غیار
 ۱۳٤٬۹۹٥ ۱٤۰٬٥۷۷ مواد أولیة 

 ٤۱٬۷۱٤ ٦٥٬۳۸۲ بضائع بالطریق 
 ──────── ──────── 
 ۸۹٤٬۰٥۸ ۱٬۱٦۹٬۰٦۱ 

 ) ٦۰٬۳٥٥( ) ۳۳٬۸۰٦( ناقصاً: مخصص البنود بطیئة الحركة والمتقادمة 
 ──────── ──────── 
 ۸٦۰٬۲٥۲ ۱٬۱۰۸٬۷۰٦ 
 ════════ ════════ 

  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳۲ 

 (تتمة)مخزون  ۱۱
 

 ملیون لایر سعودي) كمصروف في تكلفة اإلیرادات.  ۳٬۰٤٦٬۷: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ۳٬۹۷٤٬۸، تم إثبات مبلغ ۲۰۲۲خالل 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم: 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦۰٬٥٦۳ ٦۰٬۳٥٥ ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٬٦۹۸ - المحمل للسنة 

 ) ۸٬۹۰٦( ) ۲٦٬٥٤۹( السنة مشطوب خالل 
 ──────── ──────── 

 ٦۰٬۳٥٥ ۳۳٬۸۰٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 ════════ ════════ 

 
 ذمم مدینة تجاریة  ۱۲

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۳٤۹٬٦۲۲ ۲٬۰۱٥٬٦٦۲ ذمم مدینة تجاریة 
 ════════ ════════ 

 
في التسلسل    ۳ترتیبات تسعیر مؤقتة بالقیمة العادلة. یتم تصنیف ھذه الذمم المدینة التجاریة ضمن المستوى  یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة المتعلقة بالعقود ذات  

 ۳۱قیمة الدفتریة كما في  الھرمي للقیمة العادلة بسبب إدراج مدخالت ال یمكن رصدھا تتضمن شروط محددة في العقد. بالنسبة لكافة الذمم المدینة التجاریة، فإن ال
 تقارب قیمتھا العادلة بسبب طبیعتھا قصیرة األجل.  ۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر 

 
 فیما یلي تحلیل أعمار "الذمم المدینة التجاریة": 

 
ً  ۳۰أقل من  غیر مستحقة بعد  المجموع   ً  ٦۰ - ۳۱ یوما ً  ۹۰ - ٦۱ یوما ً  ۱۲۰ - ۹۱ یوما ً  ۱۲۰أكثر من  یوما  یوما
        

۲۰۲۲ ۲٬۰۱٥٬٦٦۲ ۱٬۹۳٥٬۳۸۲ ٦۰٬۸۷۹ ۹٬٥۱٥ ۹٬۲۷۲ - ٦۱٤ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

۲۰۲۱ ۲٬۳٤۹٬٦۲۲ ۲٬۳٤۹٬۱۸۲ ٥۰ ۱۳ ۳٥ ۱۸ ۳۲٤ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
) حول مخاطر االئتمان للذمم المدینة التجاریة، والذي یوضح كیفیة  ۲۸مخاطر األدوات المالیة (إیضاح  ال تحمل الذمم المدینة التجاریة فائدة. انظر إیضاح إدارة  

 إدارة الشركة للذمم المدینة التجاریة وقیاس جودتھا االئتمانیة. 
 
 

 استثمارات قصیرة األجل  ۱۳
 

أصلیة تتجاوز ثالثة أشھر ودون السنة، ویتم االحتفاظ بھا لدى بنوك محلیة وأجنبیة.  تمثل االستثمارات قصیرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات آجال استحقاق  
 ٪).۱٬٤۱إلى  ٪۰٬۸: ۲۰۲۱( ٪٦٬۱إلى  ٪۰٬٥تحقق ھذه اإلیداعات إیرادات تمویل بمعدالت عمولة تتراوح من 

 
 نقد وما یماثلھ  ۱٤

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱* 
   

 ۲٥۳٬۹۰۰ ۱٤۰٬۳۰۰ ودائع قصیرة األجل 
 ۷٥٬٤٥۱ ۹۲٬۱۹۰ )۳۸(إیضاح أرصدة بنكیة 

 ──────── ──────── 
 ۲۳۲٬٤۹۰ ۳۲۹٬۳٥۱ 
 ════════ ════════ 

 .لبعض عملیات إعادة التصنیف التي تمت ۳۸، راجع إیضاح  ۲۰۲۱* فیما یتعلق بسنة المقارنة 
   

أقل من ثالثة أشھر لدى بنوك محلیة. تحقق ھذه اإلیداعات إیرادات تمویل بمعدالت  تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات آجال استحقاق أصلیة  
 ٪).۱٬٤۱إلى  ٪۰٬۸: ۲۰۲۱٪ (٥٬۲٥إلى  ٪۰٬۸عمولة تتراوح من 

 

وال تستخدم  ) محتفظ بھا في حسابات بنكیة منفصلة ۳۸ملیون) (إیضاح  ٥۲٬۹: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ٦۲، لدى الشركة أموال بمبلغ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 كجزء من العملیات التجاریة االعتیادیة. 

  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳۳ 

 رأس المال  ۱٥

لایر ـسعودي للـسھم   ۱۰ملیون ـسھم بقیمة اـسمیة   ٥٦۲٬٥ملیون لایر ـسعودي مقـسم على   ٥٬٦۲٥یبلغ رأس مال الـشركة المصـرح بھ والمصـدر والمدفوع بالكامل  
 خرى؛ أي مطروحة للتداول العام.٪ مملوكة ألطراف أ٤۹٪ للشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") ("الشركة األم") و٥۱الواحد. الشركة مملوكة بنسبة  

 
 احتیاطي نظامي  ۱٦

من رأس المال. وبعد أن تحقق ذلك،   ٪۳۰من صافي دخلھا السنوي لتكوین احتیاطي نظامي یساوي    ٪۱۰وفقاً للنظام األـساـسي للشركة، یجب على الشركة تحویل  
 قررت الشركة عدم تجنیب احتیاطي إضافي.  

 
  منافع الموظفین  ۱۷

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱* 
   

   )۱٫۱۷الجزء غیر المتداول (إیضاح  –التزام المنافع المحددة  
 ۱٬۰۲۰٬٤٦۲ ۷۷٦٬۳٤۳ منافع نھایة الخدمة 

 ۸۰٬۹۰۱ ٦۳٬٤۰٦ المنافع الطبیة بعد التقاعد 
 ٦٬۸۸۸ ٥٬۲۲٤ مكافآت الخدمة طویلة األجل 

 ──────── ──────── 
 ۸٤٤٬۹۷۳ ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ 

   ) ۲٫۱۷الجزء المتداول (إیضاح  –منافع الموظفین 
 ۱۰۰٬٦٤٦ ۱۱۰٬۹۰٦ ) ۳۸برنامج االدخار (إیضاح 

 ──────── ──────── 
 ۹٥٥٬۸۷۹ ۱٬۲۰۸٬۸۹۷ 
 ════════ ════════ 

 .لبعض عملیات إعادة التصنیف التي تمت ۳۸، راجع إیضاح   ۲۰۲۱المقارنة  فیما یتعلق بسنة     *
 

 التزام المنافع المحددة 
فع المحددة  تراقب إدارة الشــركة مخاطر جمیع خطط المنافع المحددة للشــركة وتصــدر إرشــادات تتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. تخضــع التزامات خطط المنا

 .للمخاطر الدیموغرافیة والنظامیة
 

 منافع نھایة الخدمة 
ات التوظیف ا یاـس عودیة بموجب نظام العمل الـسعودي وـس تند  تعد منافع نھایة الخدمة إلزامیة لجمیع الموظفین المقیمین في المملكة العربیة الـس لخاصـة بالـشركة. تـس

االستقالة أو التقاعد. یتم احتساب التزام المنافع المحددة فیما یتعلق   منافع نھایة الخدمة على تعویضات الموظفین وفترة الخدمة المتراكمة وتدفع عند إنھاء الخدمة أو
والســابقة، ثم یتم خصــم    بمنافع نھایة الخدمة للموظفین من خالل تقدیر مدفوعات المنافع المســتقبلیة التي حصــل علیھا الموظفون مقابل خدمتھم في الفترات الحالیة

القیمة الحالیة اللتزام الـشركة. إن ھذه الخطة غیر ممولة. یتم إثبات عملیات إعادة القیاس مباـشرة في قائمة المركز   ھذا المبلغ باـستخدام معدل خـصم مناـسب لتحدید
یات  ال یتم إعادة تـصنیف عملالمالي مع تحمیل الرـصید المقید بقید دائن أو مدین على األرباح المبقاة من خالل الدخل الـشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فیھا. كما 

 إعادة القیاس إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة.
 

 مكافآت الخدمة طویلة األجل 
ــكل مماثل اللتزام المنافع المحددة، ومع ذلك، یتم   ــنوات الخدمة. یتم قیاس ذلك بش ــركة مكافأة خدمة طویلة األجل اعتماًدا على س إثبات أي إعادة قیاس في  تقدم الش

 الحالیة.قائمة الدخل للسنة  
 

   برنامج االدخار
ویتم تسجیلھا في المطلوبات المتداولة.السعودیین  ترتبط برامج االدخار بجمیع الموظفین  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳٤ 

 (تتمة) منافع الموظفین  ۱۷
 

 التزام المنافع المحددة  ۱۷-۱
 

 دیسمبر:  ۳۱یبین الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة كما في 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۸٥٦٬۳٥٤  ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ بدایة السنة التزام المنافع المحددة في 
    

    مدرجة في قائمة الدخل 
 ۷٥٬٥۱٥  ۸۰٬۷٦۳ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۲۰٬۸۱۱  ۲۸٬۷۸٥ )۲۳تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة (إیضاح 
 ۱۰۹٬٥٤۸  ۹٦٬۳۲٦ 

شامل اآلخر      مدرجة في الدخل ال
 ) ۷۲٬٥۱۰(  ) ۲۸۱٬۸۱۷( ربح اكتواري على االلتزام 

 ) ۱۷٬٦۲۱(  ) ۱۲٬۱۹٥( مدفوعات خالل السنة 
 ۲٤٥٬۷۰۲  ) ۷۸٬۸۱٤( تحویالت، بالصافي  

 ────────  ──────── 
 ۱٬۱۰۸٬۲٥۱  ۸٤٤٬۹۷۳ التزام المنافع المحددة في نھایة السنة 

 ════════  ════════ 
 

 اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة: فیما یلي توزیع نفقات التزام المنافع المحددة بین تكلفة  
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٥۹٬٥۸٤ ٥۹٬۳٦۰ تكلفة اإلیرادات 
 ۱٥٬۹۳۱ ۲۱٬٤۰۳ مصاریف عمومیة وإداریة 

 ──────── ──────── 
 ۸۰٬۷٦۳ ۷٥٬٥۱٥ 
 ════════ ════════ 

 
 المحددة للشركة:فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزام المنافع 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٪۲٬۷ ٪٥٬۲ معدل الخصم 
 ٪٤٬٥ ٪٤٬٥ للتنفیذیین  -معدل الزیادة في الرواتب 
 ٪٦٬۰ ٪٦٬۰ لغیر التنفیذیین  -معدل الزیادة في الرواتب 

 ۲۰۲۳في  ٪۹ معدل التضخم الطبي  
٪ لسنة  ٥ى نقص إل
 وما بعدھا  ۲۰۲۷

 ۲۰۲۲في  ۹٪
٪ لسنة  ٥ نقص إلى 

 بعدھا وما  ۲۰۲٦
 
 

 دیسمبر:  ۳۱تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على التزامات المنافع المحددة كما في 
 

 
الزیادة / (النقص) في التزام المنافع المحددة في  

 دیسمبر ۳۱
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   معدل الخصم: 
 ) ۳٦٬٦٥۳( ) ۲٤٬۳۰۳( نقاط أساس  ۲٥زیادة +  
 ۳۸٬۳٥۲ ۲٥٬۰٤٦ نقاط أساس  ۲٥-نقص  

   معدل زیادة الرواتب: 
 ۳۲٬۰٦۲ ۲۲٬۱٥۰ نقاط أساس  ۲٥زیادة +  
 ) ۳۳٬۳۱٥( ) ۲۱٬٦٤۹( نقاط أساس  ۲٥-نقص  

   معدل التضخم الطبي: 
 ۳٬٦٦۲ ۲٬۷٤۰ نقاط أساس  ۲٥زیادة +  
 ) ۳٬۸٤۸( ) ۲٬٦۱٦( نقاط أساس  ۲٥-نقص  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

۳٥ 

 (تتمة) منافع الموظفین  ۱۷
 (تتمة)التزام المنافع المحددة  ۱۷-۱

الرئیسیة التي تحدث في تم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله بناًء على طریقة تقوم باستقراء أثر التزام المنافع المحددة نتیجة للتغیرات المعقولة في االفتراضات  
التغیر في االفتراضات الرئیسیة مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال یمثل تحلیل الحساسیة التغیرات  نھایة فترة التقریر. یقوم تحلیل الحساسیة على 

 الفعلیة في التزام المنافع المحددة ألنھ من غیر المحتمل بأن تكون التغیرات في االفتراضات مستقلة عن بعضھا. 
 سنة).  ۱۳٬۳۲: ۲۰۲۱سنة ( ۱۳٬۸۹یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة 

 فیما یلي تفاصیل (الربح) / الخسائر االكتواریة: 

 المنافع المحددة في السنوات المستقبلیة: إن المدفوعات التالیة متوقعة لخطط 

ملیون لایر ســعودي) وتتعلق بشــكل رئیســي ببرنامج االدخار لمنافع   ۹٬۷٤: ۲۰۲۱ملیون لایر ســعودي ( ۸٬۷۹تبلغ المدفوعات لخطة المســاھمة المحددة  
 الموظفین.

 
 خطة االدخار للموظفین  ۱۷-۲

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۷٦٬۹۷۳  ۱۰۰٬٦٤٦ الرصید االفتتاحي 
 ۳۱٬۰۸٦  ۱٦٬۱۳٤ المساھمة للسنة 

 ) ۷٬٤۱۳(  ) ٥٬۸۷٤( السحوبات خالل السنة 
 ────────  ──────── 

 ۱۰۰٬٦٤٦  ۱۱۰٬۹۰٦ الرصید الختامي
 ════════  ════════ 

 
 

 ذمم دائنة تجاریة  ۱۸
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۰٥٬۳٥۰ ٥۹۳٬۰٤۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ════════ ════════ 

یوًما. لالطالع على توضیح بشأن عملیات إدارة مخاطر السیولة الخاصة بالشركة،    ٦۰الدائنة التجاریة الفائدة ویُستحق سدادھا في المعتاد خالل  ال تحمل الذمم  
 . ۲۸یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

 
 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى ۱۹

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳۱۱٬۱۲۸ ۲۲۹٬۷۸٦ مطلوبات مستحقة 
 ۱٬۰۲٥٬۳٥٦ ٤۹۳٬۳٥٤ )۲۷مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح  -بضائع وخدمات مستلمة ولم یتم إصدار فاتورة لھا 

 ۱۷٬۸۳۳ ۲۰٬۹٥۹ توزیعات أرباح دائنة 
 ──────── ──────── 
 ۷٤٤٬۰۹۹ ۱٬۳٥٤٬۳۱۷ 
 ════════ ════════ 

 
  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ) ٤۳٬۱۳٥( ) ۲۹٤٬۸۸٦( افتراضات مالیة 
 ) ۲۹٬۳۷٥( ۱۳٬۰٦۹ تعدیل الخبرة 

 ──────── ──────── 
 )۲۸۱٬۸۱۷ ( )۷۲٬٥۱۰ ( 
 ════════ ════════ 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٦٬۳٥۱ ۳۳٬۷٥۸ شھرا (تاریخ التقریر السنوي التالي)  ۱۲خالل 
 ۳۱٬۹۱۷ ۲٦٬٥۸٤ سنوات   ۲إلى  ۱بین 
 ۲۷٬۸٤٤ ۳۸٬٥۳۱ سنوات   ۳إلى  ۲بین 
 ٤۱٬۰٥۸ ۳۲٬۱۷۹ سنوات   ٤إلى  ۳بین 
 ۳٤٬٤۱۸ ٤٦٬۷۲۰ سنوات   ٥إلى  ٤بین 
 ۳۳٤٬۷٤٥ ۳٥۱٬۱۳۸ سنوات  ٥بعد 
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۳٦ 

   اإلیرادات ۲۰

   تكلفة اإلیرادات ۲۱
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 
 ۳٬۰٤٦٬٦۷۰ ۳٬۹۷٤٬۷٥٦ مواد أولیة ومواد استھالكیة 

 ۱٬۲۸۱٬۲۷۳ ۱٬۱۲٤٬۰۱۹ استھالك وإطفاء 
 ٥۲۲٬۱۹٥ ٥۰٦٬۹۸۲ تكالیف متعلقة بالموظَّفین

 ۲۸۱٬٦۲۱ ۲۸٥٬۱۱۹ مرافق 
 ۱۲۱٬٦٤٦ ۱٦۲٬۷٥۲ أخرى

 ──────── ──────── 
 ٦٬۰٥۳٬٦۲۸ ٥٬۲٥۳٬٤۰٥ 
 ════════ ════════ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ۲۲

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   
   

 ۱٤۸٬۱٥٤ ۱٤۰٬۰۷۷ )۲۷تكلفة البحث والتكنولوجیا (إیضاح 
 ۸٥٬۹۳۳ ۱۰۹٬٥٦٤ تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ٦۰٬۸۲۰ ٥٥٬٦٤٤ تكالیف خدمات مشتركة 

 ۲۲٬۷٥٦ ٥۱٬٤۷۸ الصیانة والخدمة 
 ٦۱٬۷۳۹ ۳۷٬۳۷۳ استھالك وإطفاء 

 ۱٬٤۰۰ ۱٬٤۰۰ ) ۲۷مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح  
 ۱٥٬۰۰۲ ۲٦٬۹۷۳ أخرى

 ──────── ──────── 
 ٤۲۲٬٥۰۹ ۳۹٥٬۸۰٤ 
 ════════ ════════ 

 
  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱* 
   
   

 ۷٬۱۳٤٬۸۲۲ ۷٬۳۸۲٬٦۰۱ نقطة زمنیة معینة  -البضائع بیع  
 ۹۱٬٥٤۸ ٦٬٤۱٤ ) ۳۸بمرور الوقت (إیضاح   -خدمة المناولة 

 ──────── ──────── 
 ۷٬۲۲٦٬۳۷۰ ۷٬۳۸۹٬۰۱٥ مجموع اإلیرادات من العقود مع العمیل 

 ۲۷۲٬۹۰۳ ) ۳٦٤٬۹٦٥( الحركة بین السعر المؤقت والنھائي  
 ──────── ──────── 

 ۷٬٤۹۹٬۲۷۳ ۷٬۰۲٤٬۰٥۰ مجموع اإلیرادات 
 ════════ ════════ 

 .لبعض عملیات إعادة التصنیف التي تمت ۳۸، راجع إیضاح  ۲۰۲۱فیما یتعلق بسنة المقارنة    *
 

واحدة. ونتیجة لذلك، ال یتم تعدیل أي من  ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل البضائع إلى العمیل والدفع من قبل العمیل تزید عن سنة 
 أسعار المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. 

 
 : ال شيء).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ھناك عوائد جوھریة أو استردادات أو دفعات مقدمة، وبالتالي لم تكن ھناك أرصدة عقود للسنة المنتھیة في 

 
 .۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱مستوفاة كما في ال توجد التزامات أداء غیر 
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۳۷ 

 إیرادات وتكالیف تمویل، بالصافي  ۲۳
 

 التالي: یمكن تقسیم إیرادات التمویل على النحو 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۲٬۹۸٥ ۷۹٬۹٤۱ مرابحة (بما في ذلك الودائع ذات اآلجال الثابتة) 
 ۱۲ ۱۹ إیرادات فائدة 

 ──────── ──────── 
 ۷۹٬۹٦۰ ۲۲٬۹۹۷ 
 ════════ ════════ 

 یمكن تقسیم تكلفة التمویل على النحو التالي: 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۰٬۸۱۱ ۲۸٬۷۸٥ )۱-۱۷محددة (إیضاح تكلفة تمویل على التزام منافع 
 ۸٬۲۹۳ ۱۰٬۸۸۰ )۸تكلفة تمویل على مطلوبات إیجاریة (إیضاح 

 ) ۳۸۷( ) ۳۷۲( عكس تكلفة التمویل 
 ۳٤ ٤۱ أخرى

 ──────── ──────── 
 ۳۹٬۳۳٤ ۲۸٬۷٥۱ 
 ════════ ════════ 

 
 إیرادات (مصاریف) تشغیلیة أخرى، بالصافي  ۲٤

 
 اإلیرادات التشغیلیة األخرى على النحو التالي: یمكن تقسیم 

 
 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱* 

 ۷٥٬۰۰۰ ٦۹٬۳۷٥ مطالبات تأمین (إیضاح أ)
 - ۱۱٬۰٥٥ )۷عكس االنخفاض في القیمة (إیضاح 

 ۲٬۰٥۱ ۸٬۱۹۳ أرباح من تحویل عمالت أجنبیة 
 - ٤٬۰۳٥ أخرى

 ──────── ──────── 
 ۹۲٬٦٥۸ ۷۷٬۰٥۱ 
 ════════ ════════ 

 
 .لبعض عملیات إعادة التصنیف التي تمت ۳۸، راجع إیضاح  ۲۰۲۱فیما یتعلق بسنة المقارنة    *
 
ركة خالل  تمثل مطالبات التأمین إیرادات متحصالت التأمین المتعلقة بالممتلكات والمصنع والمعدات المتضررة بسبب اإلغالق غیر المخطط لمصانع الش )أ

 نتیجة عطل فني.  ۲۰۲۱سنة 
 

 لمصاریف التشغیلیة األخرى على النحو التالي: یمكن تقسیم ا 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ) ٤۸٬۳۸۹( - االنخفاض في قیمة الممتلكات والمصنع والمعدات 
 ) ٦۳۳( ) ۱۰٬۹٦٤( خسارة من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ) ۱۲٬٥٤۳( ) ۲٬۰۳٥( ضریبة القیمة المضافة على برنامج تملیك وحدات سكنیة 
 ) ۲۳٬٤۷۰( ) ۷٬۳۳۹( أخرى

 ──────── ──────── 
 )۲۰٬۳۳۸ ( )۸٥٬۰۳٥ ( 
 ════════ ════════ 
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۳۸ 

 الزكاة  ۲٥
 

 المحمل للسنة 
 

 تتكون الزكاة المحّملة للسنة من التالي:  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٦۷٬٥۷٦ ۱٤۱٬۲٤۷ مخصص خالل السنة 
 ۲۹٬۸۲٦ - تعدیل على الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة 

 ──────── ──────── 
 ۱٤۱٬۲٤۷ ۱۹۷٬٤۰۲ 
 ════════ ════════ 

 
 تم احتساب مخصص الزكاة للسنة الحالیة على الوعاء الزكوي التالي:  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٥٬۱۱۰٬٥٤٤ ۱۳٬۸۰۲٬۱۰۲ حقوق الملكیة 
 ۱٬۱٥۳٬۰٦۰ ۱٬۰۲٥٬٥۷۳ مطلوبات غیر متداولة وتعدیالت أخرى 

 ) ۱۰٬۷۹۰٬۰۳٦( ) ۱۰٬۰۰٦٬۸٦۳( أخرىموجودات غیر متداولة وخصومات 
 ──────── ──────── 
 ٤٬۸۲۰٬۸۱۲ ٥٬٤۷۳٬٥٦۸ 

 ۱٬٦٤۰٬۸٥۳ ٦۷۹٬۲۸۰ إیرادات السنة الخاضعة للزكاة 
 ──────── ──────── 

 ۷٬۱۱٤٬٤۲۱ ٥٬٥۰۰٬۰۹۲ الوعاء الزكوي التقدیري 
 ════════ ════════ 

 
 والنتائج الخاضعة للزكاة بسبب بعض التعدیالت غیر المسموح بھا عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة.نشأت الفروقات بین النتائج المالیة  

 
 الحركة في المخصص 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة:

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۳٦٬٤٦۱ ۲۰۳٬۷۰۸ في بدایة السنة 
 ۱۹۷٬٤۰۲ ۱٤۱٬۲٤۷ مخصص خالل السنة 

 ) ۱۳۰٬۱٥٥( ) ۱٥۷٬۰۷٦( مدفوع خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 ۲۰۳٬۷۰۸ ۱۸۷٬۸۷۹ في نھایة السنة 
 ════════ ════════ 

 
 وضع الربوط

. كما قامت الشركة بتسویة مستحقاتھا الزكویة ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة وحصلت على شھادات زكاة حتى تاریخ  
 .  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱وأنھت ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى السنة المنتھیة في 

 
من  ۲۰۲۰خالل   للسنوات  ربطاً  الشركة  استلمت  مبلغ    ۲۰۱۸لى  إ  ۲۰۱٦،  بإجمالي  إضافیة  بزكاة  مطالبتھا  لبعض   ۹۱وتمت  نتیجة  ملیون لایر سعودي 

. ۲۰۲۲أبریل    ۲۱ملیون لایر سعودي في    ۸٤٬٦اإلضافات في الوعاء الزكوي الذي قامت بھ الھیئة. والحقًا، استلمت الشركة ربوط معدلة من الھیئة بمبلغ  
 ط لتلك السنوات وتعتقد اإلدارة أن نتیجة االعتراض ستكون في صالح الشركة. تقدمت الشركة باعتراض على مجموع مبلغ الرب

 
ملیون لایر سعودي. دفعت الشركة   ۸٬٥وتمت مطالبتھا بزكاة إضافیة بإجمالي مبلغ    ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹، استلمت الشركة ربطاً من الھیئة للسنتین  ۲۰۲۱خالل  

كون في صالح  من الزكاة اإلضافیة وفقاً للوائح الھیئة وتقدمت باعتراض على مجموع مبلغ الربط لھاتین السنتین. تعتقد اإلدارة أن نتیجة االعتراض ست  ٪۲٥
 الشركة. 
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۳۹ 

 ربحیة السھم  ۲٦
 

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة. وبما یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربحیة للفترة العائدة إلى مساھمي الشركة على  
 أن الشركة لیس لدیھا أي أسھم محتملة مخفضة، فإن الربحیة المخفضة للسھم ھي نفس الربحیة األساسیة للسھم الواحد.

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٥۳۱٬۲۹۹ ٤۱٤٬۱٤٥ صافي الدخل للسنة (باللایر السعودي) 
 ════════ ════════ 

 ٥٦۲٬٥۰۰ ٥٦۲٬٥۰۰ ف)ال المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآل
 ════════ ════════ 

 ۲۲٬۷ ٤۰٬۷ األساسیة والمخفضة  -ربحیة السھم (باللایر السعودي) 
 ════════ ════════ 

 
ال توجد أدوات خفضت من المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة. 
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٤۰ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۷
 

شتركة أو التي تمارس علیھا تلك األطراف نفوذًا جوھریًا. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة، والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة الم
 ائمة معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة لدى الشركة:  ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. فیما یلي ق

 
 

 دیسمبر   ۳۱الرصید كما في   مبالغ المعامالت   طبیعة المعامالت   الطرف ذو العالقة  
     ۲۰۲۲ ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
         مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة  أ)

          
 ۲٬۲۸۰٬٥۹۰ ۱٬۸٦٥٬٦٤٦  ۷٬٤۰۷٬۷۲٥ ۷٬۰۱۷٬٦۳٦  بیع المنتجات   الشركة السعودیة للصناعات األساسیة   
  دفعات مقدمة لشراء المواد ومبیعات المنتجات والمعامالت األخرى   (الشركة األم) -(سابك)  

۳۹٤٬۸۳۳ ۲۳۳٬۹٥۱  ۱۱٦٬۷۲۲ ۱۰٦٬۷۳۳ 
 ۷٬٥۰۰ ۷٬٥۰۰  - -  لوجستیة دفعة مقدمة طویلة األجل مقابل خدمات     
          
الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن   

  راشد) (طرف ذو عالقة) 
 اتفاقیة مناولة البروبان 

  ٦٬٤۱٤ ۹۱٬٥٤۸  ۳۰٬٥٤۰ - 
 ۱۸۰٬٥۰٦ ۲۲۸٬۸٦۹  ۲۷٤٬٦۳۱ ۱٥۰٬۹۸۱  خدمات التشغیل والصیانة من قبل الشركة (إیضاح (ب))   
          
 ۳٦٬۹٥٥ ۸٬۷۹٥  ۱۳۸٬۸۰٦ ۱٦۱٬۰۷۰  مبادلة منتجات وغیرھا   أطراف ذات عالقة أخرى 
        ──────── ──────── 
        ۲٬۲٥۸٬۰۷۲* ۲٬٦۱۲٬۲۸٤* 
        ════════ ════════ 
         مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة  ب)

          
األساسیة  الشركة السعودیة للصناعات   

 (الشركة األم) -(سابك) 
  

 مدفوعات بالنیابة عن الشركة 
 

٤٬۲۸۹٬۲۹۹ ۳٬۳٥۸٬٦۲٤٦  ٤۰٬٤۳٤٤ ٦۲٬٦٦٤ 
 ۸٥٬٥٤۷ ۳۳٬٤۸۲  ۱٤۸٬۱٥٤ ۱٤۰٬۰۷۷  التكنولوجیا تكلفة أبحاث و   
          
شركة أرامكو السعودیة (الشركة األم النھائیة)   

 )۲۰۲۱یونیو  ۱٦وشركاتھا التابعة (من 
  

 مشتریات مواد أولیة وغیرھا 
 

٥٬۰٤۰٬۷٥٥ ۲٬۸٦٦٬۷۱٦ 
 

٦ ٥٥٥٬٦٤٥۳٤٬۷۳۷ 
          
الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن   

 راشد) (طرف ذو عالقة) 
  

 اتفاقیة مناولة البروبان  
 

- - 
 

٦٬۰۷۹ ٤٤٬٤۸٦ 
          
 ۲۲٬۷۰۰ ۳۰٬٥۷۰  ۱۰٤٬٦۸۳ ٥۷۳٬۰۷٦  خدمات التخزین وأخرى   أطراف ذات عالقة أخرى 
          
 - -  ۱٬٤۰۰ ۱٬٤۰۰  تعویض   مجلس اإلدارة  

        ──────── ──────── 
        ۱٬۰۸٦٬۲۱۲ ** ۱٬۲۳۰٬۱۳٤ ** 
        ════════ ════════ 

 
 )  ۱۲) والمدرجة في الذمم المدینة التجاریة (إیضاح ۱۰* الموجودات والذمم المدینة األخرى (غیر المتداولة والمتداولة) (إیضاح 

 )  ۱۹) ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى (إیضاح ۱۸** مدرجة في الذمم الدائنة التجاریة (إیضاح 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

٤۱ 

 (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۷
 

 تعویض اإلدارة العلیا 
 فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦٬۹۲۱ ۹٬۷٦۳ قصیرة األجل -الرواتب والمنافع األخرى 
 ۲٬۸۷٦ ۲٬٦۷۲ طویلة األجل  -منافع ما بعد الخدمة 

 ──────── ──────── 
 ۱۲٬٤۳٥ ۹٬۷۹۷ 
 ════════ ════════ 

 
 المبالغ الواردة في الجدول أعاله ھي المبالغ المثبتة كمصروف خالل السنة وتتعلق بكبار موظفي اإلدارة.

 
 فیما یلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة: 

 
المحاسبة والتخزین والموارد البشریة وتقنیة المعلومات  لدى الشركة اتفاقیة تقدیم خدمات مع شركة سابك (تنظیم خدمات مشتركة) لتزوید الشركة بخدمات   )أ

المتعلقة بقطع الغیار للشركة والخدمات الھندسیة والمشتریات والخد المنشأة (ساب)) والنقل والترتیب لتسلیم المواد  مات ذات الصلة  (نظام تخطیط موارد 
 مع شركة سابك.  وغیرھا من الخدمات العامة. ولدى الشركة أیضاً اتفاقیة خدمات لوجستیة 

 
٪ من مبیعات الشركة من قبل شركة سابك ویتم صرفھا في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. ھذا وفقًا التفاقیة معتمدة من قبل  ۲أبحاث وتقنیة بنسبة    تكلفةیتم تحمیل   )ب

 مجلس إدارة الشركة. 
 

 لخدمات المشتركة لتمویل شراء مواد وخدمات للشركة. تمثل الدفعات المقدمة لشركة سابك المبلغ المدفوع من الشركة بموجب اتفاقیة ا  )ج
 

 یتم بیع غالبیة منتجات الشركة إلى شركة سابك ("المسوق") بموجب اتفاقیات تسویق وإطالق منتجات.   )د
 

االتفاقیة، ستقوم    ، أبرمت الشركة اتفاقیة تشغیل وصیانة مع الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن رشد)، طرف ذو عالقة. وبموجب ھذه ۲۰۲۱خالل   )ه
المص ذلك  بما في  متبادل  بشكل  المعتمدة  لإلجراءات  وفقاً  العالقة  للطرف ذي  والصیانة  التشغیل  وإدارة جمیع جوانب  وتنفیذ  بتنسیق  انع ومرافق  الشركة 

 االستیراد والتصدیر وجمیع المرافق والمنشآت المشتركة. 
 

 لمواد الخام باألسعار المتفق علیھا بشكل متبادل.  أبرمت الشركة اتفاقیة تورید مع شركة أرامكو لشراء ا  )و
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فائدة  غیر مضمونة وال تحمل    ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱. إن األرصدة القائمة كما في  بشروط متفق علیھاتتم معامالت البیع إلى أطراف ذات العالقة أو الشراء  

، ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ي  وتمت تسویتھا نقداً. ولم یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات للذمم المدینة او الدائنة ألي طرف ذي عالقة. بالنسبة للسنتین المنتھیتین ف
عمل ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل فحص   لم تسجل الشركة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة فیما یتعلق بالمبالغ المدینة من قبل أطراف ذات عالقة. تم

المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي یعمل فیھ األطراف ذات العالقة. 
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٤۲ 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة ۲۸
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة:
 

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة •
 سوقمخاطر ال •

 
اطر. عالوة على یستعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبینة أعاله وأھداف الشركة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة المخ

 ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه القوائم المالیة. 
 

 إطار إدارة المخاطر 
 

ملة عن تصمیم ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة إدارة المخاطر المسؤولة عن تحدیث  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكا
 ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر بالشركة. وستقوم اللجنة برفع تقاریر منتظمة عن أنشطتھا إلى مجلس اإلدارة.  

 
اللتزام بتلك  إن سیاسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا مع ا

ة، من خالل تدریباتھا  الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تھدف الشرك
 على عاتقھ.   وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام والمسؤولیات الملقاة

 
خاطر بالشركة وفحص مدى كفایة إطار إدارة المخاطر  تتولى لجنة المراجعة بالشركة اإلشراف على كیفیة مراقبة اإلدارة لاللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة الم

إدارة المراجعة الداخلیة    فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلیة مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورھا اإلشرافي. وتقوم
 ویتم تقدیم تقاریر بنتائج المراجعة إلى لجنة المراجعة.بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابیة 

 
م الدائنة التجاریة والمطلوبات  تشمل األدوات المالیة بشكل رئیسي النقد وما یماثلھ واالستثمارات قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى والذم

 اإلیجاریة والمطلوبات األخرى. 
 

   مخاطر االئتمان
اقدیة وتنـشأ بـشكل رئیـسي من خاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بتكبد خـسارة مالیة نتیجة إخفاق العمیل أو الطرف المقابل ألداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ التعم

 مارات قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة.الذمم المدینة من العمالء. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل أنشطتھا التشغیلیة من األرصدة بنكیة واالستث
 

 نقد وما یماثلھ واستثمارات قصیرة األجل 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   استثمارات قصیرة األجل وأرصدة بنكیة 

   
   أطراف مقابلة ذات تصنیفات ائتمانیة خارجیة (مودیز)

A۱ ۱٬۰۰٦٬۲۹۰ ٥۲۹٬٥٥۱ 
A۲ ۱٬۱۹۳٬٤۰۰ ٤۰۲٬۲۰۰ 
A۳ ۱٬۲۰۰٬٥۰۰ ۱٬٦۷۱٬٤۰۰ 

Baa۱ ۲۷۰٬٦۰۰ ۸۹۷٬۲٥۰ 
Baa۳ - ۳٤۷٬٤۰۰ 

 ──────── ──────── 
 ۳٬٦۷۰٬۷۹۰ ۳٬۸٤۷٬۸۰۱ 

 ════════ ════════ 
 

   ذمم مدینة تجاریة
قاعدة عمالء الـشركة،  إن تعرض الـشركة لمخاطر االئتمان یتأثر بـصورة رئیـسیة بالـسمات الفردیة لكل عمیل. ومع ذلك، فإن اإلدارة تراعي التركیبة الدیمغرافیة ل

 الئتمان.  بما في ذلك مخاطر التخلف في السداد للصناعة والبلد الذي یعمل فیھا العمالء، قد یكون لھذه العوامل تأثیر على مخاطر ا
 

في التداول بـشروط  ال تتعامل الـشركة إال مع أطراف أخرى أو أطراف ذات عالقة تتمتع بجدارة ائتمانیة. تقتـضي ـسیاـسة الـشركة أن جمیع العمالء الذین یرغبون  
ّسع للعمالء.  االئتمان أن یخضعون لشروط التحقق من االئتمان. ویتم تقییم جودة ائتمان العمالء بناًء على درجات التصنیف االئتماني المو
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٤۳ 

 
 (تتمة)إدارة مخاطر األدوات المالیة   ۲۸

 
 ذمم مدینة تجاریة (تتمة) 

من رصـید الذمم المدینة التجاریة القائم   ٪۹۲٬٦، تمثل حسـابات أرصـدتھا نسـبة  ۲۰۲۲دیسـمبر   ۳۱تبیع الشـركة منتجاتھا الرئیسـیة لشـركة سـابك فحسـب. في 
ــكل عام خالل  ). إن الذمم المدینة  ۹۷٬۱٪:  ۲۰۲۱( ــتحق بش ــمبر   ۳۱یوًمأ. كما في   ۱۲۰ - ۳۰التجاریة غیر محملة بالفائدة وتس ، جمیع الذمم المدینة  ۲۰۲۲دیس

 التجاریة قابلة لالسترداد بالكامل وتعتبر غیر منخفضة القیمة من قبل اإلدارة.
 

لجدارة االئتمانیة قبل تقدیم شــروط وأحكام التحصــیل والتســلیم القیاســیة  وضــعت الشــركة ســیاســة ائتمانیة یتم بموجبھا تحلیل كل عمیل جدید على حدة من حیث ا
ــراء لكل عمیل، والتي   ــع حدود ش ــركة التقییمات الخارجیة، عند توفرھا، وفي بعض الحاالت، المراجع البنكیة. یتم وض ــمن فحص الش ــركة. یتض تمثل الحد  للش

المـخاطر؛ یتم فحص ـھذه الـحدود ـكل ثالـثة أشـــــھر. یجوز للعمالء اـلذین أخفقوا في الوـفاء ـبالـجدارة  األقصـــــى للمبلغ المفتوح دون الـحاـجة إلى موافـقة لجـنة إدارة  
 االئتمانیة القیاسیة للشركة التعامل مع الشركة على أساس المبالغ المدفوعة مقدماً فقط.

 
ة الدخل، یتم إجراء تحلیل االنخفاض في القیمة في كل تاریخ تقریر باستخدام  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة بخالف تلك المقاسة الحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائم

دة المتاحة في تاریخ مصفوفة المخصصات لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تعكس عملیة االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والمعلومات المعقولة والمؤی
وقعات المتعلقة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. یمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر القیمة  التقریر عن األحداث السابقة والحالیة والت

الذمم الشركة لمخاطر  القائمة بشكل منتظم. إن تعرض  المدینة  التجاریة  الذمم  تتم مراقبة  المالیة.  الموجودات  التجاریة غیر   الدفتریة لكل فئة من فئات   المدینة 
 جوھري نظرا لعدم وجود تعرض لخسائر ائتمانیة سابقة للشركة.  

 
 ذمم مدینة أخرى

ا لمتطلبات االنخفاض في القیمة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  . نظًرا ألنھا تعتبر ذات مخاطر ائتمانیة منخفضــة،  ۹تخضــع الذمم المدینة األخرى أیضــً
 شھًرا لتقییم االنخفاض في القیمة. ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى  فھي بالتالي تخضع لنموذج 

 
 ضمانات 

كة في الحفاظ على تراقب الشركة مخاطر نقص التمویل باستخدام نماذج التوقع لنمذجة آثار األنشطة التشغیلیة على توافر السیولة بشكل عام. یتمثل ھدف الشر
 التمویل والمرونة.التوازن بین استمراریة 

 
 التركز المفرط للمخاطر 

مات االقتصادیة  تنشأ التركیزات عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجاریة مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن یكون لدیھم   نفس الّسِ
م التعاقدیة بفعل التغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. تشیر التركیزات إلى مما یؤدي إلى تأثر مقدرة ھذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتھ

إن غالبیة أرصدة الذمم الحساسیة النسبیة ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال. تعتقد اإلدارة أن تركیز مخاطر االئتمان قد تم تخفیفھ حیث  
 ذي سمعة حسنة وأن الذمم المدینة قابلة لالسترداد وفقًا للترتیب التعاقدي. المدینة مستحقة من عمیل 

 
 مخاطر السیولة 

خالل تقدیم النقد أو أصل  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتعلقة بمواجھة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تتم تسویتھا من  
تھا عند الشركة فیما یتعلق بإدارة السیولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لھا السیولة النقدیة الكافیة للوفاء بمطلوبامالي آخر. یتمثل منھج 

 استحقاقھا، في كل من الظروف العادیة واالستثنائیة، دون التعرض لخسائر غیر مقبولة أو أضرار خطیرة تؤثر على سمعة الشركة.  
 

ثنى من ذلك األثر  لشركة على ضمان امتالكھا نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالیة. ویست تعمل ا
 المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة. 

 
 المطلوبات المالیة للشركة بناًء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة: یلخص الجدول التالي آجال استحقاق 

 
 ۲۰۲۲ 
 المجموع  سنوات  ٥أكثر من  سنوات  ٥- ۱بین  خالل سنة واحدة  
     

 ٥۹۳٬۰٤۷ - - ٥۹۳٬۰٤۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ۲۰٥٬٤٦٦ ۱۱۱٬۳۳۳ ۷٤٬٥۱۸ ۱۹٬٦۱٥ مطلوبات إیجاریة 

 ۷٤٤٬۰۹۹ - - ۷٤٤٬۰۹۹ أخرىمستحقات ومطلوبات متداولة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ۱٬۳٥٦٬۷٦۱ ۷٤٬٥۱۸ ۱۱۱٬۳۳۳ ۱٬٥٤۲٬٦۱۲ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

٤٤ 

 (تتمة)إدارة مخاطر األدوات المالیة   ۲۸
 

 مخاطر السیولة (تتمة)
 

 ۲۰۲۱ 
 المجموع  سنوات  ٥أكثر من  سنوات  ٥- ۱بین  خالل سنة واحدة  
     

 ۲۰٥٬۳٥۰ - - ۲۰٥٬۳٥۰ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۸٥٬۱۱٦ ٦۲٬۹۸٥ ۹۰٬۸۲۲ ۳۱٬۳۰۹ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬۳٥٤٬۳۱۷ - - ۱٬۳٥٤٬۳۱۷ مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ۱٬٥۹۰٬۹۷٦ ۹۰٬۸۲۲ ٦۲٬۹۸٥ ۱٬۷٤٤٬۷۸۳ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 مخاطر السوق 

شركة أو قیمة  مخاطر السوق ھي مخاطر أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم، على دخل ال
 تحقیق أعلى عائد.   حصتھا من األدوات المالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتھا ضمن مقاییس مقبولة، مع

 
 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السلع. 

 
 مخاطر العملة 

المعامالت بشكل تتعرض الشركة لمخاطر العملة على المشتریات بعمالت أخرى بخالف العملة الوظیفیة للشركة، وباألساس الیورو. العمالت التي تتم بھا ھذه  
عودي مرتبط بالدوالر األمریكي،  رئیسي ھي الیورو والدوالر األمریكي والجنیھ اإلسترلیني والدرھم اإلماراتي والدینار البحریني والین الیاباني. نظًرا ألن اللایر الس

 فال توجد مخاطر عملة ترتبط بالدوالر األمریكي. 
 

األخرى المقومة بالعمالت األجنبیة، تضمن الشركة الحفاظ على صافي تعرضھا عند مستوى مقبول عن طریق شراء   فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدیة
 أو بیع العمالت األجنبیة بأسعار فوریة عند الضرورة لمعالجة االختالالت قصیرة األجل.  

 
لایر السعودي مقابل الیورو، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، من الموجودات  یبین الجدول التالي حساسیة الشركة تجاه التغیر المعقول المحتمل في سعر صرف ال 

 دیسمبر:  ۳۱والمطلوبات النقدیة التي تم إبرامھا للسنة المنتھیة في 
 

  الربح (الخسارة) من خالل قائمة الدخل  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 یورو یورو  
 /+- ٥ -+/ ٪٥٪ 

   زیادة في سعر الصرف  
 ۳٬٤۲٤ ٤٬۲٦٥ الیورو مقابل اللایر السعودي  

   
 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

٤٥ 

 (تتمة) إدارة مخاطر األدوات المالیة  ۲۸
 

 كان التعرض لمخاطر العمالت األجنبیة على النحو التالي:
 

 ۲۰۲۲ 
 دینار بحریني  درھم إماراتي   ین یاباني  جنیھ إسترلیني  یورو  
          

 ) ۲٥۸(  -  ) ٦۹(  ) ٤۷۰(  ) ۹٬٥۸۳( دائنة تجاریة ذمم  
 

 ۲۰۲۱ 
 دینار بحریني   درھم إماراتي   ین یاباني   جنیھ إسترلیني   یورو 
          

 -  ) ۱۸(  ) ۹٥٥(  ) ۲۹۹(  ) ۱٦٬۱٤۸( ذمم دائنة تجاریة 
 

   مخاطر سعر الفائدة
المالیة بســبب التغیرات في أســعار الفائدة في الســوق. تخضــع الشــركة لمخاطر أســعار الفائدة على  إن مخاطر ســعر الفائدة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات  

ــعار الفائدة في العمالت المقوم ــركة من خالل مراقبة التغیرات في أسـ ــعار الفائدة للشـ ة بھا موجوداتھا التي  موجوداتھا التي تحمل فائدة. تدیر اإلدارة مخاطر أسـ
 تحمل فائدة.

 
 مخاطر السلع 

ة من وقت آلخر بإدارة تتعرض الشركة ألثر تقلبات السوق في سعر مدخالت اإلنتاج المختلفة بما في ذلك النفثا والبنزین والغاز الطبیعي والكھرباء. تقوم الشرك
 بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات السعر الثابت. 

 
 الموجودات والمطلوبات المالیة 

 
بات التسعیر المؤقتة بالقیمة إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة. یتم الحقًا قیاس الذمم المدینة التجاریة المتعلقة بالعقود ذات ترتی یتم  

اسة الحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل) العادلة في قائمة الدخل. لیس لدى الشركة أي موجودات مالیة (باستثناء الذمم المدینة التجاریة بخالف تلك المق
مخاطر االئتمان في أو مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. الحد األقصى للتعرض ل

 المالیة. نھایة السنة المالیة ھو القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ الموجودات المالیة بحسب قائمة المركز المالي 
   

   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 ۲۸٤۲٬۳٤۹٬ ۰۰٤۲٬۰۱٥٬ ذمم مدینة تجاریة 

   
   موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 

 ۳۳۸ ٦٥۸ ذمم مدینة تجاریة 
 ۱۲۳٬۰۷۸ ۸٥٬٦۳٥  )مدفوعة مقدماً لتملیك المنازل باستثناء ( موجودات غیر متداولة أخرى

ضریبة القیمة  و  مدفوعة مقدماً لتملیك المنازل  موجودات متداولة أخرى (باستثناء المصاریف المدفوعة مقدماً و
 ۳۷٬۹۲۳ ۱۳٬۷۲۸ المضافة)

 ۳٬٥۱۸٬٤٥۰ ۳٬٤۳۸٬۳۰۰ استثمارات قصیرة األجل 
 ۳۲۹٬۳٥۱ ۲۳۲٬٤۹۰ نقد وما یماثلھ 

 ٥٬۷۸٥٬۸۱٦٬ ٥۳٥۸٬٤۲٤ 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ التزام المالي بحسب قائمة المركز المالي
   

 ۱٤٦٬۲٤۷ ۱٤۷٬۸۳٤ مطلوبات إیجاریة 
 ۲۰٥٬۳٥۰ ٥۹۳٬۰٤۷ ذمم دائنة تجاریة 

 ۱٬۳٥٤٬۳۱۷ ۷٤٤٬۰۹۹ مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
 ۱٬٤۸٤٬۹۸۰ ۱٬۷۰٥٬۹۱٤ 

 
 

 إدارة رأس المال  ۲۹
 

یادة القیمة للمساھمین رأس المال ھو عبارة عن حقوق الملكیة العائدة لحملة األسھم بالشركة. ویتمثل الھدف األساسي إلدارة رأس مال الشركة في دعم أعمالھا وز
 الى الحد األقصى.  

 
ق والحفاظ على التطویر المستقبلي لألعمال. تدیر الشركة ھیكل  تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسو 

 ركة كنتیجة من  رأس مالھا وتقوم بإجراء التعدیالت علیھ في ضوء تغیر الظروف االقتصادیة. یراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال، والذي تحدده الش
 
 



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

٤٦ 

 (تتمة) إدارة رأس المال ۲۹
 

إجمالي حقوق المساھمین. یراقب مجلس اإلدارة أیًضا مستوى توزیعات األرباح للمساھمین. لم تكن ھناك تغییرات في نھج الشركة   األنشطة التشغیلیة مقسوًما على 
 إلدارة رأس المال خالل السنة. ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج. 

 
 

 فیما یلي نسبة دین الشركة إلى رأس المال المعدل: 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٬۱۱۸٬٥۱۹ ۲٬٦۲۸٬۷۳۸ مجموع المطلوبات 
 ) ۳۲۹٬۳٥۱( ) ۲۳۲٬٤۹۰( ناقصاً: النقد وما یماثلھ 

 ──────── ──────── 
 ۲٬۷۸۹٬۱٦۸ ۲٬۳۹٦٬۲٤۸ صافي الدین 

 ──────── ──────── 
   

 ۱٥٬۰٤۲٬۳۹۱ ۱٤٬۰٥۰٬۸٥۳ مجموع حقوق الملكیة 
 ۸۲٬۹۱۳ ) ۱۹۸٬۹۰٤( حقوق الملكیة والمتعلق بتعدیالت التقییم إضافة: المبلغ المتراكم مباشرة في 

 ──────── ──────── 
 ۱٥٬۱۲٥٬۳۰٤ ۱۳٬۸٥۱٬۹٤۹ رأس المال المعدل 

 ──────── ──────── 
 ٪ ۱۸ ٪۱۷٬۳ نسبة الدین إلى رأس المال المعدل  

 ════════ ════════ 
 

 قیاس القیمة العادلة  ۳۰
 

السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین أطراف مشاركین في السوق وذلك في تاریخ القیاس.  إن القیمة العادلة ھي 
 ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن عملیة بیع األصل أو تحویل االلتزام تمت إما: 

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام.  •
 في السوق األكثر أفضلیة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غیاب السوق الرئیسیة.   •

 
 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر أفضلیة متاحة للشركة. 

 
المتعاملون في السوق عند تسعیر أي أصل أو التزام، مع افتراض أن المتعاملین   یتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا

ق على تولید منافع  في السوق یعملون من منطلق مصالحھم االقتصادیة المثلى. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السو 
 أو من خالل بیعھ لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سیقوم باالستخدام األمثل واألعلى لألصل.  اقتصادیة باالستخدام األمثل واألعلى لألصل

 
صدھا ذات العالقة وتقلیص  تستخدم الشركة أسالیب تقییم تتالءم مع الظروف وتتوافر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام المدخالت التي یمكن ر

 التي ال یمكن رصدھا. استخدام المدخالت 
 

توى للمدخالت الجوھریة  یتم تصنیف جمیع األدوات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة أو المفصح عنھا ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، استناًدا إلى أدنى مس
 لقیاس القیمة العادلة بشكل عام كما یلي: 

  
 المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. : أسعار السوق المعلنة (غیر ۱المستوى  •

 
 : أسالیب التقییم التي یكون فیھا أقل قدر من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة یمكن رصدھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. ۲المستوى  •

 
 المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ال یمكن رصدھا. : أسالیب التقییم التي یكون فیھا أقل قدر من ۳المستوى  •

  
تصنیف قیاس القیمة العادلة  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع ضمن مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، یتم  

 لعادلة ألدنى مستوى للمدخالت یُعد مھماً لمجمل القیاس. في مجملھ ضمن نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة ا
 

ھناك تحویالت بین المستویات    تقوم الشركة بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي یحدث التغییر خاللھا. لم تكن
 خالل السنة. 

  



 شركة مساھمة سعودیة   -شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 

٤۷ 

 (تتمة)  قیاس القیمة العادلة ۳۰
 

والذمم الدائنة التجاریة تقارب   قامت اإلدارة بتقییم أن القیمة العادلة للنقد وما یماثلھ واالستثمارات قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى
العادلة   القیم  لھذه األدوات. تقدر  إلى آجال االستحقاق قصیرة األجل  الدفتریة، ویرجع ذلك بشكل كبیر  بأنھا تقارب قیمھا قیمھا  المتداولة  المالیة غیر  لألدوات 

 الدفتریة، حیث یتم تحدیدھا من خالل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر فائدة یستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.  
 

القیمة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام معدالت السوق السائدة في تاریخ تستخدم الشركة أسالیب تقییم تتالءم مع الظروف وتتوافر لھا بیانات كافیة لقیاس 
، بناًء على التسلسل  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱التقریر. یعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات الشركة المقاسة والمثبتة بالقیمة العادلة في  

 ۳۱أساس متكرر. لم تقم الشركة بقیاس أي موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة على أساس غیر متكرر في    الھرمي المحدد لقیاس القیمة العادلة على
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲دیسمبر 

 
 تم اإلفصاح أدناه عن القیمة العادلة للذمم المدینة التجاریة المتعلقة بالعقود ذات ترتیبات تسعیر مؤقتة.  

 
 ۳المستوى  -القیمة العادلة  ۳توى المس -القیمة العادلة  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۸٤۲٬۳٤۹٬ ۰۰٤۲٬۰۱٥٬ ذمم مدینة تجاریة متعلقة بعقود ذات ترتیبات تسعیر مؤقتة 
 

 تغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة  ۳۱
 

 التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة: 
  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ أخرى التدفقات النقدیة  إضافات  ۲۰۲۲ ینایر ۱
      

 ۱٤۷٬۸۳٤ ) ۲٬۳٦٥( ) ۲۳٬۹٤۹( ۲۷٬۹۰۱ ۱٤٦٬۲٤۷ ) ۸مطلوبات إیجاریة (إیضاح 
 ۲۰٬۹٥۹ ۱٬٦۸۷٬٥۰۰ ) ۱٬٦۸٤٬۳۷٤( - ۱۷٬۸۳۳ ) ۱۹توزیعات أرباح دائنة (إیضاح 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱٦۸٬۷۹۳ ۱٬٦۸٥٬۱۳٥ ) ۱٬۷۰۸٬۳۲۳( ۲۷٬۹۰۱ ۱٦٤٬۰۸۰ المطلوبات الناتجة من األنشطة التمویلیة مجموع 

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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ أخرى التدفقات النقدیة  إضافات  ۲۰۲۱ ینایر ۱
      

 ۱٤٦٬۲٤۷ ) ٦٬٤۷۷( ) ۲۳٬٥۸٤( ۲۹٬۸٦۰ ۱٤٦٬٤٤۸ ) ۸مطلوبات إیجاریة (إیضاح 
 ۱۷٬۸۳۳ ۱٬٥٤٦٬۸۷٥ ) ۱٬٥٤٤٬۳۸۰( - ۱٥٬۳۳۸ ) ۱۹توزیعات أرباح دائنة (إیضاح 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱٦٤٬۰۸۰ ۱٬٥٤۰٬۳۹۸ ) ۱٬٥٦۷٬۹٦٤( ۲۹٬۸٦۰ ۱٦۱٬۷۸٦ مجموع المطلوبات الناتجة من األنشطة التمویلیة 

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

فعھا بعد في نھایة السنة.  یتضمن بند "أخرى" تأثیر إعادة قیاس / استبعاد المطلوبات اإلیجاریة والتوزیعات األرباح المعلنة والمستحقة خالل السنة التي لم یتم د
 تصنف الشركة الفوائد المدفوعة على أنھا تدفقات نقدیة من األنشطة التشغیلیة. 
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٤۸ 

 معلومات القطاعات  ۳۲
 

ن معاً صناع القرارات  یقوم رئیس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عملیات الشركة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزیع الموارد وتقییم األداء. وھما یمثال
القرار بفحص نتائج الشركة ككل حیث یعتقدون بعدم فعالیة اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة  التشغیلیة الرئیسیین للشركة ("صناع القرار"). یقوم صناع  

الجة والتسویق بشكل متزامن للشركة نظراً للطبیعة المعقدة لألعمال والمرافق المتكاملة التي تمر من خاللھا منتجات متعددة بما في ذلك حركة منتجات التكریر والمع
 ق المنتجات. وبالتالي تتم معاملة الشركة على أنھا قطاع تشغیلي واحد وتم عرض نتائج الشركة ومركزھا المالي بناًء على ذلك. ونظراً لطبیعة سو

 
شركة في ر المتداولة للإن المعیار الرئیسي لتقییم أداء القطاع ھو صافي الدخل وھو ما یتم تقییمھ وقیاسھ باستمرار طوال الفترة المحاسبیة. تقع الموجودات غی

العربیة السعودیة مقراً لھا  المملكة العربیة السعودیة ویتم تنفیذ مبیعات المنتجات البتروكیماویة من قبل الشركة إلى الشركة األم (سابك) والتي تتخذ من المملكة  
 أیضاً. 

 
 االرتباطات والمطلوبات المحتملة  ۳۳

 
 ارتباطات 
 ملیون لایر سعودي) متعلقة بالنفقات الرأسمالیة.  ٤۰٦: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ٦۰۸مبلغ ، لدى الشركة ارتباطات ب۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 ضمانات 

دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي في سیاق األعمال االعتیادیة كما في    ۱۳٬۲أصدرت البنوك التي تتعامل معھا الشركة، بالنیابة عن الشركة، ضمانات بنكیة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي). ۱۱: ۲۰۲۱( ۲۰۲۲

 
 توزیع صافي الدخل  ۳٤

لایر سعودي للسھم الواحد) للنصف    ۱٬۲٥ملیون لایر سعودي (بمبلغ    ۷۰۳٬۱۳، اعتمدت الجمعیة العمومیة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۱مارس    ۳۰في  
 من القیمة االسمیة لألسھم.   ٪ ۱۲٬٥بما یمثل  ۲۰۲۰الثاني من سنة 

 
لایر سعودي للسھم    ۱٬٥۰ملیون لایر سعودي كتوزیعات أرباح نقدیة (بمبلغ    ۸٤۳٬۷٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۱یونیو    ۱۷في  

 سمیة لألسھم.٪ من القیمة اال ۱٥بما یمثل  ۲۰۲۱الواحد) للنصف األول من سنة 

لایر سعودي للسھم الواحد) للنصف    ۱٬٥۰ملیون لایر سعودي (بمبلغ    ۸٤۳٬۷٥، اعتمدت الجمعیة العمومیة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۲۳في  
 ٪ من القیمة االسمیة لألسھم.  ۱٥بما یمثل  ۲۰۲۱الثاني من سنة 

لایر سعودي للسھم الواحد)    ۱٬٥۰ملیون لایر سعودي كتوزیعات أرباح نقدیة (بمبلغ    ۸٤۳٬۷٥نقدیة بمبلغ    ، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح۲۰۲۲یونیو    ٥في  
 ٪ من القیمة االسمیة لألسھم. ۱٥بما یمثل  ۲۰۲۲للنصف األول من سنة 

 
لایر سعودي للسھم الواحد) للنصف الثاني من    ۱٬۲٥ملیون لایر سعودي (  ۷۰۳٬۱۳مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ    أوصى،  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲٥في  
٪ من القیمة االسمیة لألسھم. تخضع توزیعات األرباح المقترحة لموافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المزمع ۱۲٬٥وھو ما یمثل    ۲۰۲۲سنة  

لایر سعودي    ۲٬۷٥ملیون لایر سعودي (  ۱٬٥٤٦٬۸۸بمبلغ    ۲۰۲۲بر  دیسم  ۳۱. وسیكون مجموع توزیعات األرباح للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۳عقده في مارس  
 للسھم الواحد). 

 
 )۱۹-أثر فیروس كورونا المستجد (كوفید ۳٥

في دول مجلس التعاون الخلیجي والمناطق األخرى التي تعمل الشركة فیھا، وما یترتب على ذلك من تعطیل محتمل لألنشطة االجتماعیة    ۱۹-استجابة النتشار كوفید
ك إنشاء فرق وعملیات إدارة  واالقتصادیة في ھذه األسواق، قامت اإلدارة بتقییم آثاره على عملیاتھا بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائیة، بما في ذل

إلى جمیع أسواقھا. عالوة على ذلك،    األزمات المتواصلة، لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع عموماً وكذلك لضمان استمراریة تورید منتجاتھا
 وحمایة استمراریة عملیاتھا التجاریة. ۱۹- نفذت اإلدارة برامج وقائیة فعالة في مواقعھا إضافة إلى خطط طوارئ من أجل تقلیص أثر المخاطر المتعلقة بكوفید

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للسنة المنتھیة في بناًء على التقییم الحالي، لم تستدع الحاجة إلى إجراء تعدیالت جوھریة في 
 

 نزاع اوكرانیا  ۳٦

مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي، وفي الوقت نفسھ أثر على أسعار األسھم في    ۲۰۲۲بدأ النزاع الروسي األوكراني في فبرایر  
االنخفاض في القیمة. لم یتم  البورصات. تطلب مسار األحداث إعادة تقییم بعض التقدیرات المحاسبیة واالفتراضات واألحكام المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر  

 طورات المتالحقة.  إثبات تكالیف تشغیلیة جوھریة، في ھذه القوائم المالیة، مرتبطة مباشرة بالنزاع الروسي األوكراني. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع والت 

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في بناًء على التقییم الحالي، لم تستدع الحاجة إلى إجراء تعدیالت جوھریة في القوائم المالیة  

   أحداث الحقة  ۳۷

تؤثر بشكل جوھري على المركز المالي للشركة كما ھو مبین في ھذه    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ترى اإلدارة أنھ ال یوجد أحداث الحقة جوھریة منذ السنة المنتھیة في  
 القوائم المالیة. 
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٤۹ 

   أرقام المقارنة   ۳۸

إدارة الشركة تقییم عرض بعض المعامالت واألرصدة وخلصت إلى أن بعض عملیات إعادة التصنیف مطلوبة للتوافق مع متطلبات المعاییر  ، أعادت ۲۰۲۲خالل 
النحو المختصر أدناه. لم  على    ۲۰۲۱نة  الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. وفقاً لذلك، قامت اإلدارة بإعادة بیان القوائم المالیة المقارنة لس 

 یكن إلعادة التصنیف أي أثر على صافي الدخل واألرباح المبقاة. 
 

  ً  المبلغ المعاد تصنیفھا  إعادة التصنیف  المدرج سابقا
    

    قائمة الدخل 
    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ۷٬٤۹۹٬۲۷۳ ۹۱٬٥٤۸ ۷٬٤۰۷٬۷۲٥ )۱إیرادات (
 ۲٬۲٤٥٬۸٦۸ ۹۱٬٥٤۸ ۲٬۱٥٤٬۳۲۰ إجمالي الربح 

 ) ۷٬۹۸٤( ) ۹۱٬٥٤۸( ۸۳٬٥٦٤ )۱إیرادات/ (مصاریف) تشغیلیة أخرى، بالصافي (
    

    قائمة المركز المالي 
    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۳۲۹٬۳٥۱ ٥۲٬۹۳۳ ۲۷٦٬٤۱۸ )۲نقد وما یماثلھ (
 ۷٬٦٦٦٬٦۰٥ ٥۲٬۹۳۳ ۷٬٦۱۳٬٦۷۲ مجموع الموجودات المتداولة 

 ۱۸٬۱٦۰٬۹۱۰ ٥۲٬۹۳۳ ۱۸٬۱۰۷٬۹۷۷ مجموع الموجودات 
 ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ ) ٤۷٬۷۱۳( ۱٬۱٥٥٬۹٦٤ ) ۲منافع الموظفین (

 ۱٬۲۳۲٬٤۹٤ ) ٤۷٬۷۱۳( ۱٬۲۸۰٬۲۰۷ مجموع المطلوبات غیر المتداولة 
 ۱۰۰٬٦٤٦ ۱۰۰٬٦٤٦ - ) ۲الجزء المتداول ( –منافع الموظفین  

 ۱٬۸۸٦٬۰۲٥ ۱۰۰٬٦٤٦ ۱٬۷۸٥٬۳۷۹ مجموع المطلوبات المتداولة 
 ۳٬۱۱۸٬٥۱۹ ٥۲٬۹۳۳ ۳٬۰٦٥٬٥۸٦ مجموع المطلوبات 

 ۱۸٬۱٦۰٬۹۱۰ ٥۲٬۹۳۳ ۱۸٬۱۰۷٬۹۷۷ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 
    

    ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 ٦٥٬۳۲۷ ٤٥٬٥٦۹ ۱۹٬۷٥۸ )۲نقد وما یماثلھ (

 ٥٬۹۸۳٬٦٤۳ ٤٥٬٥٦۹ ٥٬۹۳۸٬۰۷٤ مجموع الموجودات المتداولة 
 ۱۷٬۳۸٥٬۳۲۷ ٤٥٬٥٦۹ ۱۷٬۳۳۹٬۷٥۸ مجموع الموجودات 

 ۸٥٦٬۳٥٤ ) ۳۱٬٤۰٤( ۸۸۷٬۷٥۸ ) ۲منافع الموظفین (
 ۹۸۳٬٥۰۷ ) ۳۱٬٤۰٤( ۱٬۰۱٤٬۹۱۱ مجموع المطلوبات غیر المتداولة 

 ۷٦٬۹۷۳ ۷٦٬۹۷۳ - ) ۲الجزء المتداول ( –منافع الموظفین  
 ۱٬٤۱٦٬۳٦۳ ۷٦٬۹۷۳ ۱٬۳۳۹٬۳۹۰ مجموع المطلوبات المتداولة 

 ۲٬۳۹۹٬۸۷۰ ٤٥٬٥٦۹ ۲٬۳٥٤٬۳۰۱ مجموع المطلوبات 
 ۱۷٬۳۸٥٬۳۲۷ ٤٥٬٥٦۹ ۱۷٬۳۳۹٬۷٥۸ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 

    
    قائمة التدفقات النقدیة 

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۱۰٦٬٦۰۱ ۱٤٬۷۷۷ ۹۱٬۸۲٤ )۲مخصص منافع الموظفین (

 ) ۲٥٬۰۳٤( ) ۷٬٤۱۳( ) ۱۷٬٦۲۱( ) ۲(منافع موظفین مدفوعة 
 ۲٬٦۳۹٬٦۲۸ ۷٬۳٦٤ ۲٬٦۳۲٬۲٦٤ صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

 ۲٦٤٬۰۲٤ ۷٬۳٦٤ ۲٥٦٬٦٦۰ )۲(نقص)/ زیادة في النقد وما یماثلھ (
 ٦٥٬۳۲۷ ٤٥٬٥٦۹ ۱۹٬۷٥۸ ) ۲نقد وما یماثلھ في بدایة السنة (
 ۳۲۹٬۳٥۱ ٥۲٬۹۳۳ ۲۷٦٬٤۱۸ )۲نقد وما یماثلھ في نھایة السنة (

    
 

أ )۱ إلى "اإلیرادات" حیث  الدخل المحصل  إعادة تصنیف  التشغیل األخرى". تم  إیرادات (مصروفات)  التقسیط سابقًا في "صافي  إیرادات  ن ھذه  تم إدراج 
 المبرمة مع العمالء". "اإلیرادات من العقود   ۱٥المعامالت تقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ك ، فإن ھذه  بعض األرصدة النقدیة التي تم حصرھا سابقًا مع مزایا الموظفین حیث تمت معاملة ھذه األرصدة النقدیة سابقًا كموجودات للنظام ، ومع ذل )۲
، قامت اإلدارة بإعادة تصنیف النقد والمطلوبات    "مزایا الموظفین". وبناًء علیھ  ۱۹األرصدة ال تفي بتعریف أصول النظام بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  

 ذات الصلة وعرضھا على أساس إجمالي كموجودات متداولة ومطلوبات متداولة ، على التوالي. 
 

 على القوائم المالیة  الموافقة ۳۹

 ).۲۰۲۳  فبرایر ٥ھـ (الموافق  ۱٤٤٤  رجب ۱٤ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ   تم اعتماد
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