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1ـ معلومات عن الشركة
ش ركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة ينبع في المملكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4700009432بتاريخ  14محرم 1427هـ (الموافق  13فبراير
2006م) وفقا ً للقرار الوزاري رقم  49الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  12محرم 1427هـ (الموافق  11فبراير
2006م) .حصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم ص 1367/بتاريخ  18رجب 1426هـ (الموافق  23أغسطس
2005م) .تعمل الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وفقا ً للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول
بها في المملكة العربية السعودية .بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  1مارس 2010م .يقع المكتب المسجل
في ينبع ،ص.ب ،31396 .مدينة ينبع الصناعية.41912 ،
2ـ أساس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
أ ُعدت هذه القوائم المالية طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المشار إليها مجتمعةً بـ "المعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
 2-2أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية طبقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء قياس القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة باستخدام
أساس االستحقاق المحاسبي .يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية بالنسبة لمنافع الموظفين ومنافع ما بعد الخدمة.
 3-2عملة التشغيل والعرض
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب األرقام ألقرب ألف لاير سعودي
ما لم يُشار إلى خالف ذلك.
 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إال أن عدم التأكد بشأن هذه
االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
الذي قد يتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة
وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل .يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي
يتم فيها مراجعة التقديرات أو في سنة المراجعة والسنوات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على السنوات
الحالية والسنوات المستقبلية.
تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر وعدم التيقن ما يلي:
إدارة مخاطر األدوات المالية (اإليضاح )28
إدارة راس المال (اإليضاح )28
إفصاحات تحليل الحساسية (اإليضاح )18
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 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3األحكام الهامة
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة بعمل األحكام التالية والتي كان لها األثر الجوهري األكبر
على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
 1-1-3اإليرادات من العقود مع العماء
قامت الشر كة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر على تحديد مبلغ وموعد اإليرادات من العقود مع العمالء.
اعتبارات األصيل مقابل الوكيل
تُبرم الشركة ترتيبات خدمات مناولة مع جهات ذات عالقة حيث يتم توريد مواد أولية أو أصناف مخزون شبه تامة
الصنع (تحت التصنيع) مملوكة بواسطة جهات ذات عالقة للمعالجة اإلضافية .وبموجب هذه الترتيبات ،تستلم الشركة
المواد األولية من الجهة ذات العالقة وبعد المعالجة يتم توريدها للعميل .حددت الشركة أنها ال تسيطر على البضائع قبل
نقلها إلى الجهة المتناولة وليس لديها القدرة على توجيه استخدام المواد األولية أو الحصول على المنافع منها .تشير
العوامل التالية إلى أن الشركة ال تسيطر على البضائع قبل نقلها إلى الجهة المتناولة .وبالتالي ،حددت الشركة أنها وكيل
في هذه الترتيبات.
 الشركة غير مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بوعدها لتقديم منتجات بتروكيماوية محددة.
 ال يوجد لدى الشركة مخاطر مخزون قبل أو بعد نقل المنتجات البتروكيماوية المحددة إلى الجهة المتناولة ،حيث
أن هذه الجهة توفر المواد األولية  ،ويتم تحويل المنتجات لتلك الجهة بعد معالجة إضافية.
إضافةً لذلك ،ليس لدى الشركة الخيار في تحديد سعر منتجات بتروكيماوية محددة .إن الثمن الذي تحدده الشركة في
هذه العقود يمثل أتعاب خدمة المناولة فقط على أساس صيغة متفق عليها وفقا ً التفاقية المناولة.
 2-1-3أجزاء مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم استهالك موجودات الشركة المصنفة ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى
أعمارها اإلنتاجية االقتصادية .عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل ،يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم
استهالك كل جزء بشكل مستقل .يتطلب وجود حكم عند التأكد من المكونات الرئيسية ألصل أكبر ،وأثناء تحديد أهمية
المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة
مع األصل األساسي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال  /جدول الصيانة.
 2-3التقديرات واالفتراضات
تتضمن االفتراضات الرئيسية ،التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات كما في
تاريخ قائمة المركز المالي والتي قد ينتج عنها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة كما هو مبين أدناه .أقامت الشركة افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتوافرة
عندما تم إعداد القوائم المالية .قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب ما قد يطرأ
على السوق من تغيرات أو أحوال تقع خارج سيطرة الشركة .إن مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عند
وقوعها.
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 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3التقديرات واالفتراضات (تتمة)
 1-2-3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها
القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى .تستند القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف حساب
االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو أسعار سوق
يمكن مالحظتها ناقصا ً التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات
النقدية المخصومة .يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة
التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم
اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك
التدفقات النقدية الداخلة ال مستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.
 2-2-3قياس األدوات المالية
من خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (( )9اإليضاح  ،)5سيكون مطلوبا ً من الشركة عمل أحكام حول محفظة
المخاطر المتعلقة بالمناطق واألعمال لعمالء الشركة لتقييم خسائر االئتمان المتوقعة بخصوص الذمم المدينة التجارية.
 3-2-3المخصصات
تعتمد المخصصات بطبيعتها على التقديرات والتقييمات وما إذا كانت معايير االعتراف قد استوفيت ،بما في ذلك تقديرات
مدى احتمال وجود تدفقات نقدية خارجة .وتستند تقديرات اإلدارة المتعلقة بمخصصات األمور البيئية إلى طبيعة التلوث
وخطورته وكذلك إلى التكنولوجيا الالزمة للتنظيف .وتستند مخصصات التقاضي إلى تقدير التكاليف ،مع األخذ في
االعتبار االستشارات القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا ً .أما فيما يتعلق بمخصصات منافع انهاء خدمة
الموظفين وتكاليف التخارج ـ إن وجدت ـ فإنها تنطوي أيضا على حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الخارجة
المتوقعة مقابل إنهاء الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف التخارج األخرى .تتضمن المخصصات المتعلقة بااللتزامات
غير المؤكدة على أفضل تقدير لإلدارة عما إذا كان من المحتمل وجود تدفقات نقدية خارجة.
 4-2-3االفتراضات طويلة األجل لمنافع الموظفين
تمثل المنافع المحددة بعد انتهاء الخدمة ــ اليوبيل ــ أو منافع نهاية الخدمة ومدفوعات التعويض ،االلتزامات التي سيتم
تسويتها في المستقبل واالفتراضات المطلوبة لتوقع االلتزامات والقيم العادلة ألصول البرنامج ــ إن وجدت .تتطلب
المحاسبة من اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات حول المتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادات التعويض
والعائد على الموجودات ومعدالت الوفيات وحركة التوظيف وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية .تستشير إدارة الشركة
بشكل دوري اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات .يمكن أن يكون للتغييرات في االفتراضات الرئيسية تأثير
كبير على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
 5-2-3الثمن المتغير المقدر حول تعديات سعر السوق
تقوم الشركة بتقدير األثمان المتغيرة التي يجب تضمينها في أسعار المعاملة لبيع البتروكيماويات .قامت الشركة بتطوير
نموذج إحصائي لتوقع سعر البيع المؤقت للمنتجات .يستخدم النموذج مؤشرات أسعار السوق التاريخية لتقدير سعر
البيع المؤقت .إن أي تغيرات جوهرية في الخبرة مقارنة بنمط السعر التاريخي سوف تؤثر على سعر البيع المؤقت
المقدر من قبل الشركة.
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 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المبينة ادناه تم تطبيقها باستمرار في إعداد هذه القوائم المالية ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة
والتفسيرات والتعديالت المبينة في اإليضاح .5
 1-4معامات وأرصدة العمات األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا ً وفقا ً ألسعار الصرف الفوري للعملة التشغيلية في التاريخ الذي
تصبح فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف بها .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف
الفورية للعملة التشغيلية السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود
نقدية في قائمة الدخل.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ
المعامالت األولية.
 2-4تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
ً
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادا إلى التصنيف متداول  /غير متداول .يعتبر
األصل متداوالً في حالة:





توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية،
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،
توقع بيع األصل خالل  12شهرا ً بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
كون األصل نقدا ً أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا ً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12
شهرا ً على األقل من تاريخ التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:





توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة،
االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة،
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا ً بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  12شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير
المالي.

تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 3-4الممتلكات واآلالت والمعدات

الموجودات المملوكة

يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعـدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة ـ
إن وجدت .تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع
االنشاءات طويلة األجل (الموجودات المؤهلة) في حال استيفاء معايير االعتراف .وعندما يتم إنشاء هذه الموجودات
داخليا ،فإن تكلفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصل لوضعه الحالي وموقعه ليكون جاهزا لالستخدام المحدد
له من قبل اإلدارة ويتم استبعاد جميع التكاليف األخرى التي ال تعود إليها مباشرة مثل المصاريف العمومية واإلدارية
وتكاليف التدريب .يتم تحميل أي تكاليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد يتم إنشاؤه
داخليا ً وعائد إليه مباشرة .يتم إدراج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة البدء بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج
التجريبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات الصلة ،شريطة أن تكون التكلفة عائدة إليه مباشرة مع
استيفاء معايير االعتراف ،وتصل فقط للمرحلة التي يكون فيها األصل جاهزا ً لالستخدام المحدد له.
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الموجودات المملوكة (تتمة)

عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات جوهرية من حيث التكلفة بالمقارنة مع إجمالي التكلفة للبند ،وعندما
يكون لهذه األجزاء  /المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة،
ينبغي على الشركة إدراج هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك .وكذلك
عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي (صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط) فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل
مباشرة في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف .يسجل كعنصر مستقل له عمر إنتاجي
يساوي الفترة الزمنية حتى موعد الفحص الرئيسي التالي (الصيانة الدورية) .إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل
التاريخ المحدد ،يتم احتساب أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فورا ً .تسجل جميع التكاليف األخرى للتشغيل لإلصالح
والصيانة في قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم إدراج القيمة الحا لية للتكلفة المتوقعة إللغاء األصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير
االعتراف بالمخصص .تقوم الشركة بتقييم التوقعات والتقديرات بشكل دوري إللغاء االلتزامات.
يتم رسملة النفقات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن ،بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث ،إذا كانت تستوفي
معايير االعتراف ،وهي بشكل رئيسي تمثل التكاليف المعتمدة بموجب التشريعات المعمول بها وهي مطلوبة الستمرار
الحصول على الترخيص للعمل أو يتم فرضها بموجب متطلبات الشركة اإللزامية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة
واألمن .يتم رسملة هذه النفقات ضمن تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة.
يحتسب االستهالك من تاريخ توفر بنود الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام المحدد لها أو فيما يتعلق باألصول التي
يتم إنشاؤها ذاتيا من تاريخ جاهزية هذه الموجودات لالستخدام المحدد لها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية لألصل على النحو التالي:
مباني وتحسينات عقارات مستأجرة
آالت ومكائن ومعدات ثقيلة
أثاث وسيارات وأجهزة حاسب آلي
مختبر ومعدات أمان
محفزات

 40-13سنة
 50-4سنة
 10-3سنوات
 50-4سنة
 1.5ـ  20سنة

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها في المستقبل عند الضرورة في
نهاية كل سنة مالية.
ال يتم احتساب استهالك على الموجودات قيد اإلنشاء ،والتي ليست جاهزة لالستخدام المحدد لها.
يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري تم االعتراف به مبدئيا ً عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع
تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف
باألصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل عند استبعاد
األصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فوراً إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته
التقديرية القابلة لالسترداد.

الموجودات المؤجرة

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي (أو تتضمن) عقد تأجير يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ البدء .يتم تقييم االتفاقية
لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل أو موجودات محددة أو أن االتفاقية تنقل الحق في استخدام
األصل أو الموجودات ،حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في االتفاقية.
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الموجودات المؤجرة (تتمة)

وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل في معاملة قد ال تكون في جوهرها من طبيعة عقد اإليجار .يتم تقييم جميع
عقود اإليجار ،سواء كانت اتفاقية تأجير صريحة أو عقد تأجير ضمني في أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى ،لتصنف على
أنها إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنتقل بموجبها بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل المؤجر إلى
الشركة كإيجار تمويلي ويتم رسملتها عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو ،إذا كان أقل ،بالقيمة الحالية
للحد األدنى لدفعات اإليجار .يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين تكاليف تمويل وخفض التزام عقد اإليجار وذلك لتحقيق
معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام .يتم إدراج أعباء التمويل ضمن بند أعباء التمويل في قائمة الدخل.
يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل .ومع ذلك ،إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة
ستؤول لها ملكية المأجور في نهاية مدة اإليجار ،فإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل
ومدة اإليجار ــ أيهما أقصر.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم من خاللها تحويل جزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية إلى الشركة كعقود إيجار
تشغيلي .يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر) على
قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
 4-4الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى .بعد االعتراف األولى ،تدرج
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة في القيمة ـ إن وجدت.
يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون أما محددة أو غير محددة .تطفأ الموجودات غير الملموسة
ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي على أساس القسط الثابت ويتم تقييمها لمعرفة
االنخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا ً على أن الموجودات غير الملموسة قد تكون تعرضت النخفاض في القيمة.
يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية
كل سنة مالية .يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية
المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات في
التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مص روف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل
ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس.
فيما يلي فترة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة:
برامج وأخرى

 20 - 7سنة

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي
مؤشر على أن تقييمها الحالي لألعمار ما زال قائما ً .وإذا لم يكن األمر كذلك ،فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي يتم
على أساس مستقبلي .ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها
لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا إما بشكل فردي أو جماعي على مستوى الوحدات المولدة للنقد.
تقاس المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد
والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف باألصل.
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البرامج

يتم االعتراف بالتكاليف المرتبطة باالحتفاظ بالبرامج كمصروف عند تكبدها .يتم االعتراف بتكاليف التطوير العائدة
مباشرة إلى تصميم واختبار المنتجات البرمجية القابلة للتحديد والفريدة من نوعها التي تسيطر عليها الشركة كموجودات
غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:







من األجدى فنيا ً إكمال البرنامج بحيث يكون متاحا لالستخدام
تعتزم اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه
هناك قدرة على استخدام أو بيع البرنامج
يمكن إثبات كيف سيحقق البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة
توفر موارد تقنية ومالية وغيرها من الموارد الكافية الستكمال تطوير واستخدام البرنامج أو بيعه
يمكن قياس النفقات العائدة مباشرة إلى البرنامج أثناء تطويره بشكل موثوق به.

تتضمن التكاليف العائدة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من تكاليف برامج الموظفين وجزء مناسب من المصروفات
الرأسمالية ذات العالقة.
تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها من النقطة التي يكون فيها األصل مؤهالً
لالستخدام.
 5-4انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يستند احتساب انخفاض القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بشكل
مستقل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد لدى الشركة التي يتم تخصيص موجودات فردية لها .وتغطي هذه الميزانيات
والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات .وبالنسبة للفترات األطول ،يتم حساب معدل النمو الطويل األجل وتطبيقه
على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الدخل في فئات المصروفات التي تتفق مع
وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة ،تقوم الشركة كذلك باختبار الموجودات غير الملموسة
ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد (بما في ذلك الشهرة) أو الموجودات غير الملموسة والتي ليست متاحة لالستخدام
لالنخفاض في القيمة سنويا ً من خالل مقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد .يمكن إجراء اختبار انخفاض
القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية ،شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل سنة .وقد يتم اختبار موجودات غير
ملموسة مختلفة لمعرفة االنخفاض في القيمة في أوقات مختلفة .ومع ذلك ،إذا تم االعتراف مبدئيا بهذه الموجودات غير
الملموسة خالل الفترة السنوية الحالية ،فيتم اختبار هذا األصل غير الملموس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.
بالنسبة للموجودات غير المذكورة أعاله ،يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً لم تعد موجودة أو تعرضت لمزيد من االنخفاض .وفي حال وجود مثل هذا
المؤشر ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض
في القيمة المسجلة سابقا ً فقط إذا كان هناك تغيرا ً في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ
إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة
الدفترية ،بعد خصم االستهالك أو االطفاء ،فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في سنوات سابقة .ويتم االعتراف
بعكس القيد في قائمة الدخل.
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 6-4تكاليف االقتراض
تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض أموال .يتم رسملة
تكاليف االقتراض العامة والمحددة ال عائدة مباشرة لشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية الالزمة
إلتمام وإعداد األصل لالستخدام المحدد له أو للبيع .الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة
طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع.
يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت القتراضات محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة
من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
يتم قيد تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في السنة التي يتم تكبدها فيها.
 7-4األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى تعظيم قيمة األصل المالي لمنشأة واحدة واللتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة
أخرى.
أ) الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية ،عند االعتراف األولي ،وتُقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج
أعمال الشركة إلدارتها .باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري ،فإن الشركة مبدئيا ً
تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً ،في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل  ،تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري على سعر المعاملة المحدد
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (( )15اإليضاح .)5
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن ينتج
عنها تدفقات نقدية والتي هي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" .يشار إلى هذا التقييم أنه
اختبار " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األدوات.
يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب
الئحة أو اتفاقية في السوق (التجارة العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع
األصل.

القياس الاحق
لغرض القياس الالحق ،تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)،
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر االكتوارية (أدوات
الدين)،
 الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر
التراكمية عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكية)،
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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القياس الاحق (تتمة)
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
هذه هي الفئة األكثر أهمية للشركة .تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال تم استيفاء كال الشرطين
التاليين:
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
 ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل
المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا ً باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال وتخضع النخفاض القيمة .يتم
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد األصل ،أو تعديله أو انخفاض قيمته .تتضمن الموجودات
المالية للشركة بالتكلفة المطفأة على النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم التجارية المدينة والذمم
المدينة األخرى.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
تقوم الشركة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استيفاء الشرطين التاليين:
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
 ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل
المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم.
فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة
تقييم صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل وتحتسب بنفس طريقة
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر .عند
االستبعاد ،فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في قائمة الدخل .حاليا ً
ليس لدى الشركة أي مجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عند االعتراف األولي ،يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار
المحاسبة الدولي ( ) 32األدوات المالية :العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة .تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة
على حدة.
ال يتم أبدا ً تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في قائمة الدخل عند نشوء الحق في الدفع ،إال عندما تستفيد الشركة من هذه المتحصالت كاسترداد
جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن أدوات حقوق الملكية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة .حاليا ً ليس لدى الشركة أي
مجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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القياس الاحق (تتمة)
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ،والموجودات
المالية المحددة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو الموجودات المالية المطلوب قياسها بشكل
إلزامي بالقيمة العادلة .يتم تصنيف الموجودات الم الية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناؤها لغرض البيع أو إعادة الشراء
على المدى القريب .إن المشتقات ،بما فيها المشتقات الضمنية المستقلة ،تصنف أيضا ً على أنه محتفظ بها للمتاجرة ما لم
يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة .إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو
فائدة على أصل المبلغ القائم تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،بغض النظر عن نموذج األعمال.
وبغض النظر عن معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
كما هو موضح أعاله ،وقد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعتراف األولي إذا كان
ذلك سيؤدي إلى إلغاء أو تقليل التطابق المحاسبي بصورة جوهرية .تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي المستقلة للشركة) عند:
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
 قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل
دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع
األصل أو (ب) عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة
على األصل.
عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم
إذا ما ،وإلى أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية
تحول سيطرتها على األصل ،فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى
بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم ّ
المدى الذي تستمر عالقة الشركة به .وفي تلك الحالة تستمر الشركة باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل.
ويقاس االل تزام المرتبط واألصل المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها الشركة.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن
مطالبة الشركة بسداده ـ أيهما أقل.
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ب) المطلوبات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية ،عند االعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ـ كقروض أو
ذمم دائنة حسب مقتضى الحال .يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وبعد خصم التكاليف
العائدة مباشرة إلى المعامالت في حال القر وض والذمم الدائنة .تشمل المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية
والمطلوبات األخرى والذمم الدائنة طويلة األجل.

القياس الاحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل
تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة
والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .تصنف المطلوبات المالية
كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.
يتم االعتراف باألرباح او الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل .المطلوبات المالية المصنفة
عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل قد تم تحديدها في التاريخ االولي لالعتراف وفقط إذا تم
استيفاء المعايير في المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9لم تحدد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل.

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

إن هذه الفئة هي األقرب إلى الشركة .بعد االعتراف األولي ،تقاس الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى الحقا ً
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال .تدرج األرباح والخسائر نتيجة لعكس قيد تكلفة الفائدة من خالل
عملية إطفاء معدل الفائدة الفعّال وعند إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية في قائمة الدخل.
يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر
جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال .يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الدخل.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
المقرض حسب شروط مختلفة تماما ً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم
التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية
المعنية في قائمة الدخل.
ج) مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي
نافذ نظاما ً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو
تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
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 8-4انخفاض قيمة الموجودات المالية
انخفاض قيمة الموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي ( :)39تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما
إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية .يعتبر األصل المالي
أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت النخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعيا ً على
انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي لألصل وكان لحدث الخسارة تأثيرا ً على التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها .قد
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة
أو تأخير أو تعثر في سداد الفوائد أو أصل المدفوعات ،واحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة إعادة هيكلة مالية
أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية ،مثل
الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.
من خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (( )9اإليضاح  ،)5تعترف الشركة بمخصص مقابل خسائر االئتمان
المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية،
تطبق الشركة منهج مبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .وبالتالي ،ال تطبق التغيرات في مخاطر االئتمان ،ولكن
بدالً منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة على أساس العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي.
قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصص على أساس التجربة التاريخية لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية.
تعتبر الشركة أن أصل مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية وهي  90يوماً .إال أنه في حاالت معينة قد تعتبر
الشركة أن أصل مالي قد تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة
المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة .يتم شطب أصل
مالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 9-4المخزون
يتم تقييم المخزون بما في ذلك المواد الخام واألعمال تحت التنفيذ والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة (قطع
الغيار) بالتكلفة – أي أسعار الشراء التاريخية وفقا ً لمبدأ متوسط التكلفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف العائدة مباشرة
(بصفة أساسية الرسوم والنقل) وبصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل.
يشتمل مخزون األعمال تحت التنفيذ والبضاعة تامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة والجزء المالئم من المصروفات
غير المباشرة الثابتة والمتغيرة.
تستبعد خسائر المخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى والنفقات المتكبدة خالل فترة الصيانة
غير المخطط لها  /اإليقاف من تكلفة المخزون .يعتمد توزيع المصروفات غير المباشرة في نهاية السنة لغرض تقييم
المخزون على القدرة العادية أو االنتاجية الفعلية للسنة ـ أيهما أعلى .يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون
على أساس المتوسط المرجح للتكاليف .ويتم تحديد تكلفة المخزون الذي يتم شراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخصومات.
صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا ً التكاليف التقديرية لإلكمال أو
التكاليف التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

مخزون الخردة والمنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية

تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانا ً إلى إنتاج منتج مشترك في ذات الوقت أو قد تؤدي إلى إنتاج منتجات ثانوية أو
خردة (إما غير قابلة لالستعمال أو قابلة إلعادة التدوير) .في حال عدم تحديد تكلفة تحويل هذه المنتجات المشتركة
والمنتجات الثانوية و/أو الخردة بشكل غير منفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية ،فإنه يتم توزيعها على أساس معقول
وثابت لهذه المنتجات والمنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية و/أو الخردة .يعتمد التوزيع على القيمة النسبية لمبيعات
كل منتج إما في مرحلة عملية االنتاج عندما يمكن تحديد المنتجات بشكل منفصل أو اكتمال االنتاج.
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مخزون الخردة والمنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية (تتمة)
وفي حال كانت المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكلفة عليها أو أنها غير كافية لعمل ذلك،
فإنه يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق ،ويتم خصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي.
ونتيجة لذلك ،ال تكون القيمة الدفترية لمخزون المنتج الرئيسي مختلفة اختالفا ً جوهريا ً عن التكلفة.
تنخفض قيمة تكلفة اإليرادات وفقا ً لصافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والخردة للسنة في قائمة الدخل .وفي
حال بيع المنتجات الثانوية الحقاً ،يتم تسجيل المتحصالت كإيرادات مع تكلفة مقابلة لإليرادات التي تم تسجيلها اعتماداً
على صافي القيمة القابلة للتحقق المسجلة مسبقاً ،أما فيما يتعلق بالخردة ،فإنه يتم تسجيل المتحصالت ناقصا ً التكلفة
كإيرادات أخرى.

قطع الغيار االستهاكية
المواد االستهالكية هي المواد األولية التي يتم استهالكها في انتاج منتجات نصف تامة الصنع أو تامة الصنع .قد تشتمل
المواد االستهالكية على مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات.
قطع الغيار هي القطع التي يمكن استخدامها بشكل تبادلي في اآلالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة
الروتينية واإلصالح وتجديد اآلالت والمعدات أو التي يتم استخدامها في الحاالت الطارئة في اإلصالح .تحتفظ الشركة
بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية:
-

المعدات تحت الطلب المقتناة مع اآلالت/خط االنتاج أو التي يتم شراؤها الحقا ً لكنها ترتبط بآالت محددة أو خط
انتاج والتي قلما يكون هنا ك حاجة ضرورية لها لتشغيل اآلالت يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها في جميع
األوقات .تتم رسملة هذ ه المنتجات كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على
مدى العمر االنتاجي للعنصر أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت التي سيتم االستفادة منها-أيهما أقل .ال
تشكل هذه جزءا ً من معايير رسملة المخزون التي يتم استيفاؤها ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات.

-

العناصر القابلة لإلصالح الخاصة باآلالت  /خطوط االنتاج المحددة الطويلة األجل والتي يتم استبدالها أو تجديدها
بشكل متكرر (على األغلب خالل دورة التشغيل) .تتم رسملة التكاليف المتعلقة بهذه العناصر كجزء من الممتلكات
واآلالت والمعدات ف ي حال تحقق معايير الرسملة .يبدأ االستهالك من يوم تركيب هذه العناصر في اآلالت وتكون
فترة االستهالك بحسب العمر االنتاجي للعنصر والقيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت والمعدات التي تم تركيبها
فيها ـ أيهما أقل .وال تشكل هذه العناصر جزءا ً من المخزون.

قطع الغيار الرأسمالية العامة والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذي طبيعة جوهرية ولكنها ذات طبيعة عامة – ال
تقتصر على آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة آالت أو خطوط انتاج أو أي سلع يمكن أن تكون مطلوبة في أي
وقت لتسهيل تشغيل اآلالت .يتم تصنيف هذه القطع "كمواد استهالكية وقطع غيار" ضمن المخزون .إال في حال زادت
عن الحد ولديها عمر انتاجي أكثر من سنة ،فإنه يتم تسجيلها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات .تخضع العناصر التي
يتم تسجيلها ضمن المخزون لتقييم مخصص التلف وتحمل على قائمة الدخل عند تركيبها أو استخدامها .وفي حال حققت
مثل هذه العناصر معايير الرسملة ،فتكون طريقة استهالكها مماثلة للعناصر القابلة لإلصالح كما جاء أعاله.

مقايضات المخزون
يتم االعتراف باإليرادات فقط عند مقايضة البضائع إذا كانت غير متشابهة في طبيعتها أو عندما تسفر المقايضة عن
تغير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول.
لدى الشركة أنواع مختلفة من معامالت مقايضات المخزون والتي تكون مؤهلة بحسب الموقع أو الوقت.
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مقايضات الموقع
تمثل عمليات مقايضات المخزون تبادل سلع متشابهة ضمن فترة زمنية قصيرة محدودة ،وال يترتب على مثل هذه
المعامالت أساس تجاري .يتم االعتراف بإيرادات تبادل البضائع فقط إذا كانت غير متشابهة من حيث الطبيعة أو عندما
تؤدي المقايضة إلى تغي ير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول .وإذا لم تكن الحالة كذلك ،تسجل هذه المعامالت
كمخزون تحويالت بالتكلفة ويسجل األثر المقابل لها كذمم مدينة أو دائنة.

مقايضات الوقت
إذا كانت المقايضات لفترة زمنية أطول بحيث تتغير األسعار بشكل جوهري خالل هذه الفترة ،أو تتضمن ارسال
البضاعة تامة الصنع إلى أطراف أخرى (ألي شركة) بحيث تدل على وجود أساس تجاري يتم تسجيلها كمبيعات
ومشتريات بنا ًء على سعر التحويل المتفق عليه.

المناولة في مراحل التصنيع
ضمن ترتيبات المناولة في مراحل التصنيع ،تعتبر الشرك ة كعميل ومالك للمخزون مع الجهة المتناولة ،وتقوم الشركة
بتسجيل أتعاب خدمات المناولة على أساس صيغة متفق عليها وفقا ً التفاقية المناولة تحت بند "إيرادات أخرى" في قائمة
الدخل (اإليضاح .)16-4
 10-4النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل والودائع تحت الطلب
واستثمارات ذات سيولة عالية بمواعي د استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة
وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في القيمة.
 11-4المخصصات

عــــــــــــام
تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك
احتمال أن يُطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية
ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع إدارة الشركة سداد بعض أو جميع المخصص ـ على
سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا ً فعلياً .يتم عرض
المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل بعد طرح أي سداد .إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً ،فيتم
خصم المخصصات باستخدام المعدل الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام .عند استخدام
الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.

عقود ملزمة
يتم تسجيل مخصص للعقود الملزمة عندما تكون المنافع المتوقعة التي تحصل عليها الشركة من هذه العقود أقل من
التكلفة التي ال يمكن تجنبها لاللتزام بموجب العقد.
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التزامات قصيرة األجل
تشمل التزامات الرواتب واالجور بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتكلفة السفر وبدل التعليم وبدل
األثاث التي يتوقع تسويتها بالكامل خالل  12شهرا ً بعد نهاية السنة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي الصلة ويتم
االعتراف بها حتى نهاية الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية ،وتقاس بالمبالغ المتوقع أن يتم دفعها عند تسوية
االلتزامات .يتم عرض المطلوبات كالتزامات منافع موظفين متداولة في قائمة المركز المالي.

التزامات منافع الموظفين طويلة األجل
تشمل التزامات منافع الموظفين طويلة األجل (بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة الطويلة
واإلجازات السنوية التي ال يتوقع تسويتها بالكامل خالل  12شهرا ً بعد نهاية السنة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي
الصلة) وتقاس بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بواسطة الموظفين
حتى نهاية السنة التي أ عدت عنها القوائم المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتسجل كمطلوبات غير متداولة.
يجب إيالء اهتمام إلى مستويات الرواتب واألجور المستقبلية المتوقعة وخبرة الموظفين المغادرين ومعدالت التناقص
التاريخية وفترات الخدمة .يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية السنة التي أعدت عنها
القوائم المالية لسندات الشركات العالية السيولة مع الشروط والعمالت التي تتوافق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية
التقديرية لخارج الشركة المستقبلية .يدرج إعادة القياس كنتيجة لخبرة التعديالت والتغيرات في االفتراضات االكتوارية
في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
ت ُعرض االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي إذا لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط في تأجيل
التسوية خالل  12شهراً بعد السنة التي أ عدت عنها القوائم المالية بصرف النظر عن الموعد الذي ستتم فيه التسوية
الفعلية.

التزام ما بعد الخدمة
تدير الشركة برامج متعددة لما بعد الخدمة لموظفيها بما في ذلك برامج المنافع المحددة وبرامج المساهمات المحددة
وبرامج التأمين الطبي لما بعد الخدمة وبرنامج التأمين على الحياة للموظفين المؤهلين ومن يعيلونهم.

برامج المساهمات المحددة
برنامج المساهمات المحددة هو برنامج منافع ما بعد الخدمة الذي تقوم الشركة بموجبه بدفع مساهمات ثابتة لمنشأة
منفصلة وال يوجد التزام قانوني أو ضمني لدفع مبالغ .تدرج المساهمات كمصروف منافع موظفين حال استحقاقها.
تدرج المساهمات المدفوعة مقدما ً كأصل في حدود النقد المرتجع أو التخفيض في الدفعات المستقبلية المتوفرة .قد يستثمر
الموظفين المؤهلين والمشاركين في برنامج المساهمات المحددة جزءا ً من عوائدهم في صناديق برنامج متنوعة.
تدير الشركة برن امج ادخار لتشجيع الموظفين السعوديين لعمل ادخارات بشكل يضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين
مستقبلهم وفقا ً للبرنامج الموجود .تودع مساهمات االدخار من المشاركين في حساب بنكي منفصل غير الحسابات
التشغيلية العادية للشركة .هذا النقد عبارة عن رصيد مقيد ولغرض العرض في القوائم المالية ،يتم تسويتها مع االلتزام
ذي الصلة بموجب برنامج االدخار ويتم االفصاح عن صافي االلتزام للموظفين ضمن التزام منافع الموظفين.

برامج المنافع المحددة
برنامج المنافع المحددة هو برنامج ما بعد الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة .يوجد لدى الشركة بصورة أساسية
برامج منافع نهاية الخدمة وتأمين طبي لما بعد الخدمة وتأمين على الحياة مؤهلة كبرامج منافع محددة.
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منافع نهاية الخدمة
صافي أصل التقاعد أو االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي فيما يتعلق ببرامج منافع ما بعد الخدمة عبارة عن القيمة
العادلة لموجودات البرنامج ـ إن وجدت ـ ناقصا ً القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة كما في تاريخ التقرير
المالي .يحتسب التزام المنافع المحدد سنويا ً بواسطة خبراء مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم تحديد
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحدد بواسطة خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التقديرية باستخدام معدالت سعر
فائدة لسندات شركات عالية السيولة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها بشروط قريبة من شروط االلتزام ذي الصلة .يتم
استخدام معدالت أسعار السوق للسندات الحكومية في الدول التي ال يوجد بها سوق لمثل هذه السندات .يحتسب صافي
تكلفة الفائدة بواسطة تطبيق معدل الخصم إلى صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.
يتم تضمين هذه التكلفة في مصروفات منافع الموظفين في قائمة الدخل.
تدرج مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن خبرة التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في
الفترة التي تظهر بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
تدرج التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناشئ عن تعديالت البرنامج أو التخفيض فورا ً في قائمة الدخل
كتكاليف خدمة سابقة.
يتم عمل تقييمات لهذه االلتزامات بموجب تلك البرامج بواسطة خبراء مستقلين بنا ًء على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تتكون التكاليف التي ترتبط بمثل هذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المقدمة على أساس متسا ٍو لكل
سنة خدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
تدرج التكاليف الحالية والسابقة لمنافع ما بعد الخدمة فورا ً في قائمة الدخل بينما يسجل عكس قيد معدالت الخصم الخاصة
بتسوية االلتزام كتكلفة مالية .إن أي تغيرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراضات
تعتبر كإعادة قياس وتدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
عملية التقييم االكتوارية تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة.

التأمين الطبي على الحياة

تقدم الشركة منافع العناية الصحية التقاعدية والتأمين على الحياة لألشخاص المؤمنين طبيا ً و ُمعاليهم .تستحق التكاليف
المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج المنافع المحددة.
تحمل  /تقيد مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن خبرة التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية
في الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تظهر بها .يتم تقييم هذه االلتزامات سنويا ً بواسطة مختصين مستقلين ومؤهلين.

برامج تحفيزية قصيرة وطويلة األجل

تقوم الشركة بإدراج التزام ومصروف لبرامج المكافآت والحوافز وفقا ً لمعادلة تأخذ بالحسبان المبلغ التقديري المتوقع
دفعه بنا ًء على أداء الشركة .تقوم الشركة بإدراج مخصص في حال كانت ملزمة تعاقديا ً أو إذا هناك ممارسة سابقة أدت
إلى إيجاد التزام ضمني وفي حال استحق المبلغ خالل فترة ما اعتمادا ً على التوقع المستهدف وعمل تقدير موثوق لتقدير
مبلغ االلتزام.

ــ  26ــ

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 12-4منافع الموظفين (تتمة)

منافع انهاء الخدمة (برنامج التقاعد المبكر)
يستحق دفع منافع انهاء الخدمة عندما يتم انهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي أو عند موافقة الموظف
بشكل طوعي على التقاعد المبكر مقابل هذه المنافع .تقوم الشركة بإدراج منافع الخدمة في هذه التواريخ بشكل مسبق
عند (أ) عدم قدرة الشركة على سحب العرض الخاص بهذه المنافع (ب) عند قيام الشركة بإدراج تكاليف إعادة الهيكلة
التي تتضمن دفعات منافع انهاء الخدمة .وفي حال تقديم عرض للتشجيع على موافقة الموظف بشكل طوعي على التقاعد
المبكر ،فيتم قياس منافع انهاء الخدمة بنا ًء على عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض .ويتم خصم المنافع التي تستحق
خالل أكثر من  12شهراً بعد انتهاء السنة التي أعدت عنها القوائم المالية إلى القيمة الحالية.

برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين
قامت الشركة بتأسيس برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين يوفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء وحدات سكنية من
خالل سلسلة دفعات خالل عدد محدد من السنوات .تنتقل ملكية المنازل عند االنتهاء من جميع الدفعات.
بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين ،فإن المبالغ التي يدفعها الموظف مقابل المنزل يمكن اعادتها للموظف
في حال ترك الموظف العمل وأعاد المنزل للشركة .ال تنطبق المتطلبات التي تتعلق باألدوات المالية على مثل هذه
األرصدة المتراكمة حيث أن الفقرة (2ج) من المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9تستثني حقوق الموظفين وااللتزامات
بموجب برامج منافع الموظفين .إن سداد مثل هذا المبلغ في حال ترك الموظف العمل قبل استحقاقه للمنزل الذي استثمر
فيه يمثل التزاما ً محتمالً على صاحب العمل الذي ينطبق عليه معيار المحاسبة الدولي ( .)19يتطلب معيار المحاسبة
الدولي ( )19قياس مثل هذا االلتزام على أساس الناتج المتوقع.

برنامج القرض السكني للموظفين
تقدم الشركة قرض سكني دون فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة خالل فترة الخدمة لغرض شراء أو بناء منزل أو
شقة .يتم سداد القرض على أقساط شهرية من خالل االقتطاع من بدل السكن للموظف.
يتم إدراج برنامج القرض السكني للموظفين كأصل مالي غير متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعّال .يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي الذي أعطي للموظف تحت بند "منافع موظفين
مدفوعة مقدما ً غير متداولة" وتطفأ كمصروف مسا ٍو لفترة الخدمة .يتم اطفاء نفس المبلغ كدخل فائدة مقابل ذمم مستحقة
القبض من الموظفين.

سيارات المدراء التنفيذيين
تمنح الشركة الموظفين المؤهلين سيارة مملوكة للشركة مقابل قيمة محددة .تقدم هذه المنفعة للموظفين مقابل خدماتهم
لفترة ثابتة من السنوات .للموظف خيار الحصول على سيارة ذي قيمة أعلى مقابل أن يدفع الفرق .تظل السيارة مملوكة
للشركة .تخضع ترتيبات نقل ملكية السيارة للموظف لسياسة الموارد البشرية التي تحدد الظروف التي يتم بموجبها نقل
ملكية السيارة إلى الموظف.
 13-4ربحية السهم
يتم احتساب الربحية األساسية للسهم من خالل تقسيم:
 الربح العائد لحملة األسهم للشركة ويستثنى أي تكاليف خدمات حقوق ملكية عدا األسهم العادية.
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية المعدلة بحسب عناصر المكافأة في األسهم
العادية الصادرة خالل السنة ويستثنى منها أسهم الخزينة.
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 13-4ربحية السهم (تتمة)
يعدل الربح المخفض للسهم األرقام المستخدمة في تحديد الربح األساسي للسهم ليأخذ ما يلي في االعتبار:
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية.
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كانت لتكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم المخفضة
المحتملة إلى أسهم عادية.
 14-4الزكاة والضرائب

الزكاة

يتم تكوين مخصص الزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية على أساس
االستحقاق .يتم تحميل المخصص على قائمة الدخل.

ضريبة االستقطاع
تدرج ضريبة االستقطاع المتعلقة بتوزيعات األرباح واالمتيازات والفوائد ورسوم الخدمات كمطلوبات.
 15-4توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على حملة األسهم
تعترف الشركة بااللتزام من أجل التوزيع النقدي على حملة األسهم بالشركة عندما يتم اعتماد التوزيع بمنأى عن تقدير
الشركة .يتم تقييم اعتماد التوزيع وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية مع الموافقة على التوزيع من قبل
المساهمين .يتم االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية .يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية ـ إن وجدت ـ عند
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
يجب قياس التوزيعات غير النقدية ـ إن وجدت ـ بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة
المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية .عند توزيع الموجودات غير النقدية ،فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات
والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في قائمة الدخل.
 16-4اإليرادات من العقود مع العماء

إيرادات المبيعات
تعترف الشركة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المباعة إلى العميل بعد تطبيق شروط الشحن المطبقة.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو مستحق االستالم مع األخذ في االعتبار الشروط المحددة تعاقديا ً مع
استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم تقييم ترتيبات اإليرادات مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل كأصيل
أو كوكيل.

السعر المتغير – السعر األولي
تبيع الشركة منتجاتها ب أسعار متغيرة .تحدد مثل هذه الترتيبات أن السعر األولي يحمل على العميل في وقت تحويل
السيطرة على المنتجات ،بينما يحدد السعر النهائي للمنتج بعد انتهاء تلك السيطرة .في مثل هذه الحاالت ،وبغض النظر
عن الصيغة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية ،تسجل اإليرادات في وقت نقل السيطرة على المنتجات بمبلغ
يمثل المبلغ النهائي المتوقع للثمن الذي تستلمه الشركة.
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 16-4إيرادات من العقود مع العماء (تتمة)

السعر المتغير – السعر األولي (تتمة)
عندما تسجل الشركة "ذمم مدينة" مقابل السعر األولي ،فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي التقديري ال يجب تسجيله
كإيرادات حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي الفعلي (طالما أن هذه التغيرات تنتج عن التغيرات في سعر
السوق  /مؤشر سعر السوق للمنتجات) .يمكن أخذ هذا األمر في االعتبار عند إعادة القياس الالحق كأصل مالي بالقيمة
العادلة .يمكن أن يسجل إعادة القياس كإيرادات مستقلة.
تسجل جميع التعديالت األخرى على السعر األولي مقابل اإليرادات مع المبلغ اإلضافي مستحق االستالم المسجل
بموجب ذمم مدينة تجارية.

ترتيبات المناولة
تعمل الشركة كأصيل في جميع الترتيبات باستثناء ترتيبات صناعة المناولة .يعتبر الثمن الخاص بالشركة في عقود
خدمة المناولة كأتعاب خدمة مناولة على أساس الصيغة المتفق عليها وفقا ً التفاقية المناولة "كإيرادات أخرى" في قائمة
الدخل.
 17-4إيرادات التمويل
فيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يتم تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة الفعّال .إن
معدل الفائدة الفعّال هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة
على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مناسبا ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات
المالية أو المطلوبات المالية .يتم إدراج إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في قائمة الدخل .يتم االعتراف باألرباح من
الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
 18-4التكاليف والمصروفات

تكلفة اإليرادات
يتم تصنيف تكاليف اإلنتاج ومصروفات التصنيع المباشرة كتكلفة إيرادات .ويشمل ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة
والتكاليف الرأسمالية األخرى العائدة إليها.

مصاريف البيع والتوزيع
تشمل هذه المصاريف أي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع بالشركة .وتشمل هذه التكاليف رواتب موظفي
اإليرادات ومصاريف التسويق والتوزيع وخدمات المساندة ،فضال عن عموالت البيع والرسوم .كما تشمل أيضا
مخصصات بعض المصروفات العامة غير المباشرة.

المصاريف العمومية واإلدارية
تتعلق هذه المصاريف بمصروفات التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات .وتشمل توزيع
المصروفات العامة غير المباشرة التي ال تعود بشكل محدد لتكلفة اإليرادات أو مصاريف البيع والتوزيع.
يتم توزيع المصروفات غير المباشرة بين تكلفة إيرادات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية ـ حسب
الحاجة ـ على أساس ثابت.
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 -5التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
خالل السنة ،طبقت الشركة ألول مرة المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )9األدوات المالية ،والمعيار الدولي للتقرير
المالي ( – )15اإليرادات من العقود مع العمالء .فيما يلي طبيعة وتأثير هذه التغيرات:
 1-5المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" محل معيار المحاسبة الدولي (" )39األدوات المالية :االثبات
والقياس" للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2018م أو بعد ذلك التاريخ حيث يجمع المعيار كافة النواحي الثالث
الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية :التصنيف والقياس ،واالنخفاض في القيمة ،ومحاسبة التحوط .طبقت الشركة
المعيار الجديد ولم تقم بتعديل معلومات المقارنة.

التصنيف والقياس
باستثناء الذمم المدينة التجارية ،بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9قامت الشركة في البداية بقياس األصل المالي
بالقيمة العادلة زائداً ،في حال األصل المالي غير المحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكاليف المعاملة .بموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يمكن قياس أدوات الدين المالية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو بالتكلفة
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يقوم التصنيف على معيارين :نموذج أعمال الشركة إلدارة
الموجودات ،وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ألدوات مالية تمثل فقط "مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ
األصلي القائم".
يتم االحتفاظ بأدوات الدين المالية (استثمارات قصيرة األجل) وكذلك الذمم المدينة التجارية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ويتوقع أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة .قامت الشركة بتحليل خصائص
التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتم التوصل إلى أنها تفي بمتطلبات قياس تكلفة اإلطفاء بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي ( .)9وبالتالي فإن إعادة التصنيف لتلك األدوات غير مطلوب.
تظل المحاسبة عن المطلوبات المالية للشركة بنسبة كبيرة كما كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي ( .)39لم تتغير
المحاسبة عن المشتقات الضمنية في المطلوبات المالية عن تلك التي كانت مطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي
( .)39وبالتالي فإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ليس له تأثير على المطلوبات المالية.

االنخفاض في القيمة
أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشكل أساسي إلى تغيير محاسبة الشركة عن خسائر االنخفاض في القيمة
للموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الخاص بمعيار المحاسبة الدولي ( )39بمنهج خسائر
االئتمان المستقبلية المتوقعة.
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9من الشركة تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض والذمم
المدينة غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا ً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي
تتوقع الشركة استالمها .يتم خصم النقص بشكل تقريبي مع معدل الفائدة الفعّال لألصل المالي.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ،قامت الشركة تطبيق طريقة مبسطة واحتساب خسائر االئتمان
المتوقعة وفقا ً للعمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة .بالنسبة للموجودات المالية األخرى للدين ،تستند خسائر االئتمان
المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهراً .إن خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا ً هي جزء من خسائر
االئتمان المتوقعة للعمر الزمني التي تنشأ عن أحداث التعثر لألدوات المالية التي يمكن أن تكون متاحة خالل  12شهراً
بعد تاريخ التقرير المالي .ومع ذلك ،في حال وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء ،فإن المخصص
سيستند إلى خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الزمني.
ومع ذلك ،فإن تطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ال ينتج عنه مخصص
انخفاض في القيمة للذمم المدينة للشركة ،والمطلوبات المالية للدين بسبب عدم وجود تجربة خسارة ائتمانية تاريخية
للشركة.
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(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 -5التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات (تتمة)
 2-5المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العماء"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15محل معيار المحاسبة الدولي (" )11عقود اإلنشاءات" ومعيار المحاسبة الدولي
(" ) 18اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة ،وتنطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ،إال إذا كانت
تلك العقود ضمن نطاق المعايير األخرى .يؤسس المعيار الجديد نموذجا ً من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناشئة
عن العقود مع العمالء .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)15يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن
الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات إلى العميل.
يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل
خطوة من النموذج على العقود مع العمالء .كما يحدد المعيار أيضا ً طريقة احتساب التكاليف اإلضافية للحصول على
عقد ما والتكاليف التي تتعلق مباشرة بتأدية العقد.
اختارت الشركة استخدام نموذج األثر الرجعي المعدل للتطبيق دون التغير في المعلومات المالية المقارنة المعروضة.
يتضمن عقد الشركة مع العمالء لبيع منتجات بتروكيماوية التزام أداء واحد .وبشكل عام ،ليس لتطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي ( )15أي تأثير على القوائم المالية للشركة.
(أ) بيع البضائع
تعمل الشركة في مجال تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية .استنتجت الشركة أن اإليرادات من بيع المنتجات
البتروكيماوية ينبغي تسجيلها عندما يتم نقل السيطرة على األصل للعميل ،وبشكل عام عند تسليم المنتجات البتروكيماوية.
وبالتالي ،ليس لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15أي تأثير على توقيت أو مبلغ االعتراف باإليرادات.
(ب) إيرادات المناولة
تعمل الشركة كأصيل في جميع الترتيبات باستثناء ترتيبات خدمات المناولة .يعتبر الثمن الخاص بالشركة في عقود
خدمة المناولة كأتعاب خدمة مناولة على أساس الصيغة المتفق عليها وفقا ً التفاقية المناولة "كإيرادات أخرى" في قائمة
الدخل.
 -6المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ
تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الصادرة والتي ولم تدخل حيز التنفيذ بعد ،حتى تاريخ إصدار قائمة المركز المالي
للشركة أدناه .تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات ،إذا كان ممكناً ،عند سريان مفعولها.
 1-6المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16عقود اإليجار
أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة معيارا ً جديدا ً لالعتراف بعقود اإليجار .سيحل هذا المعيار محل:





معيار المحاسبة الدولي ( "– )17عقود اإليجار"
تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار ( "– )6فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"
تفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار ( "– )15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز"
تفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار ( "– )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد
اإليجار".

بموجب معيار المحاسبة الدولي ( ،)17يجب على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (داخل قائمة المركز
المالي) وعقد اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي) .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16حاليا ً من
المستأجر االعتراف بالتزام اإليجار الذي يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود
اإليجار بعيدا ً عن االعفاء االختياري لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة .إضافة
لذلك ،بموجب المعيار الجديد لعقود اإليجار ،فإن العقد هو ،أو يحتوى على ،عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في
السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل ثمن.
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 -6المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
 1-6المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16عقود اإليجار (تتمة)
ً
ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" اعتبارا من تاريخ التطبيق االلزامي وهو 1
التحول المحددة
التحول المبسط المعدل بالصورة المسموح بها بموجب شروط
يناير 2019م من خالل تطبيق أسلوب
ّ
ّ
في المعيار .ونتيجة لذلك ،لن يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية 2018م .لم تستخدم الشركة المضاعف العملي في
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16فقط على تلك العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة
الدولي (" )17عقود اإليجار".
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،) 16ستقوم الشركة بإدراج مطلوبات عقد اإليجار والموجودات المرتبطة
بأحقية االستعمال فيما يتعلق بالعقود التي تم االستنتاج بأنها عقود إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي
( .) 16سيتم قياس المطلوبات بالقيمة الحالية للمدفوعات المتبقية عن عقد اإليجار المخصومة باستخدام معدل االقتراض
المتزايد للشركة كما في  1يناير 2019م .سيتم قياس الموجودات المرتبطة بأحقية االستعمال بمبلغ مسا ٍو اللتزام اإليجار
معدل بقيمة أي دفعات إيجار مقدمة أو مستحقة متعلقة بعقد اإليجار المسجل في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
2018م .الشركة بصدد االنتهاء من احتسابها للمبلغ النهائي للموجودات المرتبطة بأحقية االستعمال والتزام عقد اإليجار
كما في  1يناير 2019م .من المتوقع أن يكون التأثير واقعا ً ما بين  %1إلى  %3من إجمالي الموجودات و %8إلى
 %10من إجمالي المطلوبات .لن يكون هناك تأثير على األرباح المبقاة في  1يناير 2019م.
 2-6تعديات على معيار المحاسبة الدولي ( :)19تعديل البرامج أو تخفيض مدته أو تصفيته
تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )19المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو
تصفيته خالل فترة التقرير المالي ،تحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته
خالل فترة التقرير المالي السنوية ،فإنه يجب على المنشأة القيام بما يلي:
 تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته باستخدام افتراضات
اكتوارية تُستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب
البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.
 تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته باستخدام :صافي التزام
المنافع المحددة (األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك
الحدث ،ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل).
توضح التعديالت أيضا ً أنه يجب على المنشأة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة عند التصفية ،دون
األخذ في االعتبار التأثير على سقف األصل .يُدرج هذا المبلغ ضمن قائمة الدخل .تقوم المنشأة بعدها بتحديد تأثير سقف
األصل بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته .يُدرج أي تغيير في التعديل ،باستثناء المبالغ ال ُمدرجة
ضمن صافي الفائدة ،في الدخل الشامل اآلخر.
تنطبق التعديالت على تعديالت البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي
السنوية األولى التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر .سيتم تطبيق هذه التعديالت
فقط على أي تعديالت على البرنامج أو حال تخفيض مدته أو تصفيته في المستقبل.
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 - 7الممتلكات واآلالت والمعدات
 31ديسمبر 2018م

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
تحويالت
استبعادات
في نهاية السنة
االستهاك:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018م

مباني وتحسينات
على مباني مستأجرة

مصنع وآالت
ومعدات ثقيلة

أثــــــــــــاث

177.201
199
2.373
ـــ
────────
179.773
────────

19.634.163
35.805
193.537
()1.700
────────
19.861.805
────────

13.574
ـــ
ـــ
ـــ
──────
13.574
──────

31.922
ـــ
ـــ
ـــ
──────
31.922
──────

56.782
7.306
ـــ
────────
64.088
────────

7.611.146
1.063.419
()576
────────
8.673.989
────────

10.005
1.357
ـــ
──────
11.362
──────

23.303
3.148
ـــ
──────
26.451
──────

115.685
═══════

11.187.816
═══════

2.212
══════

سيـــــــارات

أجهزة كمبيوتر
وبرامــــــــج

أجهزة مختبرات
ومعدات للسالمة

محفزات

99.506
225
ـــ
ـــ
──────
99.731
──────

48.624
ـــ
ـــ
ـــ
───────
48.624
───────

109.731
6.125
2.060
ـــ
──────
117.916
──────

2.083
ـــ
ـــ
ـــ
──────
2.083
──────

83.505
4.941
ـــ
──────
88.446
──────

47.034
612
ـــ
───────
47.646
───────

102.021
4.470
ـــ
──────
106.491
──────

1.356
141
ـــ
──────
1.497
──────

5.471
══════

11.285
══════
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978
═══════

11.425
══════

عقود ايجار
رأسمالية أنابيب

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

772.279
708.404
()197.970
()735
───────
1.281.978
───────

20.889.083
750.758
ـــ
()2.435
────────
21.637.406
────────

ـــ
ـــ
ـــ
───────
ـــ
───────

7.935.152
1.085.394
()576
────────
9.019.970
────────

586
══════

1.281.978
═══════

12.617.436
════════
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التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
تحويالت
استبعادات
في نهاية السنة
االستهاك:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

مباني وتحسينات
على مباني مستأجرة

مصنع وآالت
ومعدات ثقيلة

أثــــــــــــاث

177.201
ـــ
ـــ
ـــ
────────
177.201
────────

19.488.146
135.440
19.487
()8.910
────────
19.634.163
────────

13.574
ـــ
ـــ
ـــ
──────
13.574
──────

31.922
ـــ
ـــ
ـــ
──────
31.922
──────

49.521
7.261
ـــ
────────
56.782
────────

6.582.340
1.032.707
()3.901
────────
7.611.146
────────

8.648
1.357
ــ
──────
10.005
──────

20.155
3.148
ــ
──────
23.303
──────

120.419
═══════

12.023.017
═══════

3.569
══════

سيـــــــارات

أجهزة كمبيوتر
وبرامــــــــج

أجهزة مختبرات
ومعدات للسالمة

محفزات

86.370
1.822
11.314
ـــ
──────
99.506
──────

48.624
ـــ
ـــ
ـــ
───────
48.624
───────

106.794
ـــ
2.937
ـــ
──────
109.731
──────

2.083
ـــ
ـــ
ـــ
──────
2.083
──────

79.606
3.899
ـــ
──────
83.505
──────

46.312
722
ـــ
───────
47.034
───────

65.111
36.910
ـــ
──────
102.021
──────

1.215
141
ـــ
──────
1.356
──────

8.619
══════

16.001
══════
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1.590
═══════

7.710
══════

عقود ايجار
رأسمالية أنابيب

اعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

476.960
329.291
()33.738
()234
───────
772.279
───────

20.431.674
466.553
ـــ
()9.144
────────
20.889.083
────────

ـــ
ـــ
ـــ
───────
ـــ
───────

6.852.908
1.086.145
()3.901
────────
7.935.152
────────

727
══════

772.279
═══════

12.953.931
════════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
ُ
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذكر خالف ذلك)
 - 7الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
أ)

إن المصانع ُمقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية في جبيل وينبع لمدة  35سنة هجرية اعتبارا من
 1ذي الحجة 1426هـ (الموافق  1يناير 2006م) ،علما ً بأن عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات إضافية مماثلة
وفقا ً الختيار الطرفين.

ب) تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المشاريع القائمة إضافةً إلى التكاليف المتكبدة لصالح المصانع القائمة
فيما يتعلق بتكاليف الصيانة الدورية لتلك المصانع والمعدات الموجودة بها.
ج) تتضمن اآلالت ،التكاليف المتكبدة للصيانة الدورية المبرمجة .يتم استهالك هذه التكاليف على مدى الفترة
وحتى موعد الصيانة الدورية القادمة .بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه التكاليف ،كما في  31ديسمبر 2018م،
مبلغ  173مليون لاير سعودي (2017م 289 :مليون لاير سعودي).
د) تم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإجمالي قيمة دفترية  31.2مليون لاير سعودي (2017م31.2 :
مليون لاير سعودي) بالكامل ولكنها ال تزال قيد االستخدام.
هـ) تم توزيع مصروف االستهالك للسنة كما يلي:
2018م
1.065.039
20.355
───────
1.085.394
═══════

تكلفة مبيعات
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )22

2017م
1.073.260
12.885
───────
1.086.145
═══════

 8ـ الموجودات غير الملموسة
 31ديسمبر 2018م
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
في نهاية السنة
اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيم الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

برامج وتطوير
تقنية معلومات

تحت التطوير

المجموع

26.731
ــ
───────
26.731
───────

16.323
4.468
───────
20.791
───────

43.054
4.468
───────
47.522
───────

9.301
5.133
───────
14.434
───────

ــ
ــ
───────
ــ
───────

9.301
5.133
───────
14.434
───────

12.297
═══════

20.791
═══════

33.088
═══════
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
ُ
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذكر خالف ذلك)
 8ـ الموجودات غير الملموسة (تتمة)
 31ديسمبر 2017م
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
في نهاية السنة
اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيم الدفترية:
 31ديسمبر 2017م

برامج وتطوير
تقنية معلومات

تحت التطوير

المجموع

17.978
8.753
───────
26.731
───────

ــ
16.323
───────
16.323
───────

17.978
25.076
───────
43.054
───────

5.700
3.601
───────
9.301
───────

ــ
ــ
───────
ــ
───────

5.700
3.601
───────
9.301
───────

17.430
═══════

16.323
═══════

33.753
═══════

استنادا ً لالختبار السنوي النخفاض القيمة الذي يتم على مستوى الشركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م ،لم يتم تحديد مخاطر انخفاض في القيمة.
 9ـ الموجودات غير المتداولة األخرى

ذمم مدينة من تملك وحدات سكنية
سلف موظفين
أخرى
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2018م

2017م

123.327
63.183
7.500
──────
194.010
══════

146.116
40.239
7.500
──────
193.855
══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
ُ
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذكر خالف ذلك)
 10ـ المخزون
2018م
341.260
359.496
126.680
21.102
───────
848.538
()78.700
───────
769.838
═══════

بضائع تامة الصنع
قطع غيار
مواد خام
بضائع في الطريق
ناقص :مخصص مواد بطيئة الحركة وتالفة

2017م
321.530
372.601
117.821
12.922
───────
824.874
()149.123
───────
675.751
═══════

خالل السنة 2018م تم االعتراف بمبلغ  2.969مليون لاير سعودي (2017م 2.587 :مليون لاير سعودي)
كمصروف في تكلفة اإليرادات.
كانت الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والتالف كما يلي :
2018م
149.123
()27.100
()43.323
────────
78.700
════════

الرصيد في  1يناير
شطب خالل السنة
عكس قيد خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
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2017م
182.123
ــ
()33.000
────────
149.123
════════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 11الذمم المدينة التجارية
2018م
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (اإليضاح )27
أخرى

2017م

2.104.040
1.099
───────
2.105.139
═══════

2.622.306
115
───────
2.622.421
═══════

فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية :
لم تتجاوز موعد
استحقاقهـا ولم

2018م
2017م

من  31يوما ً

من  61يوما ً

من  91يوما ً

إلى  90يوما ً

إلى  120يوما ً

فوق 120
يوما ً

41

1.826
═══════

المجموع

تنخفض قيمتها

أقل من 30
يوما ً

إلى  60يوما ً

2.105.139

2.038.618

64.480

167

7

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

══════

2.622.421

2.616.579

1.145

4.629

4

20

44

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

══════

═══════

أنظر إدارة المخاطر المالية (ايضاح )28حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والتي تبين كيفية قيام الشركة
بإدارة وقياس الجدوى االئتمانية للذمم المدينة التجارية التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.
 - 12المبالغ المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة االخرى
2018م
90.371
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (ايضاح )27
ضريبة القيمة المضافة مستحقة االستالم من الهيئة العامة للزكاة والدخل 56.087
مصروفات مدفوعة مقدما ً
54.713
2.421
سلف موظفين وذمم مدينة
32.768
أخرى
──────
236.360
══════

2017م
176.605
ــ
44.747
7.483
16.230
──────
245.065
══════

 - 13االستثمارات القصيرة األجل
تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحة بالسلع التي تزيد فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر والمحتفظ بها لدى
بنوك محلية وأجنبية.
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 14النقد وما في حكمه
2018م
26.200
ــ
───────
26.200
═══════

ارصدة بنكية
ودائع ألجل (انظر االيضاح ادناه)

2017م
124.679
927.575
───────
1.052.254
═══════

تمثل الودائع ألجل استثمارات قصيرة األجل تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى مبالغ
معلومة من النقد وهي معرضة إلى مخاطر غير جوهرية من التغير في القيمة.
 - 15رأس المال
رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ  5.625مليون لاير سعودي مقسما ً إلى
 562.5مليون سهما ً بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد .الشركة مملوكة بنسبة  %51من الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) ("الشركة األم") و %49من آخرين أو يتم تداولها.
 - 16االحتياطي النظامي
طبقا ً للنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تجنيب  %10من صافي دخلها السنوي كاحتياطي نظامي يساوي
 %30من رأس المال .وحيث أن ذلك قد تحقق في 2017م ،فقد قررت الشركة عدم تجنيب أي احتياطي آخر .إن
هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 - 17القروض طويلة األجل
تتكون القروض والتسهيالت اإلئتمانية من قروض تقليدية ألجل وتمويل باإلجارة.

قروض تقليدية ألجل
تمثل القروض ألجل القروض التي يتم الحصول عليها من صندوق االستثمارات العامة والوكاالت التجارية
ووكاالت ائتمان الصادرات على التوالي .فيما يلي تفاصيل هذه القروض:
أ) تم الحصول على قرض ألجل من صندوق االستثمارات العامة في 2007م لتمويل اإلنشاء الجزئي من
المصانع في حدود مبلغ أقصاه  4.001مليون لاير سعودي .تحمل القرض ألجل تكاليف اقتراض طبقا ً
للمعدالت التجارية وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ  200مليون لاير سعودي .تم سداد
القسط األول في  31ديسمبر 2009م ويستحق سداد القسط األخير في  30يونيو 2019م .إال أنه خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2018م سددت الشركة كامل القرض.
ب) خالل السنة 2007م ،تم الحصول على قروض ألجل من مجموعة من البنوك على شكل ثالثة قروض ،اثنين
منها في حدود مبلغ أقصاه  5.948مليون لاير سعودي ومضمونين من وكالة ائتمان الصادرات ،وسيرفيزي
اسيكيورتيفي ديل كوميرسيو استيرو ،وإدارة ضمان ائتمان الصادرات لتمويل اإلنشاء الجزئي من المصانع
ورأس المال العامل .تحمل القروض عمولة طبقا ً للمعدالت التجارية ويستحق سدادها على أقساط نصف سنوية
متفاوتة القيمة ،كما تم سداد القسط األول في  30يونيو 2009م .طبقا ً التفاقية القروض ألجل فقد تم تسديد
القسط األخير من القرض خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

ــ  39ــ

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 17ـ القروض طويلة األجل (تتمة)

قروض تقليدية ألجل (تتمة)

هذه القروض ألجل مضمونة مقابل متحصالت المشاريع .إضافةً لذلك ،وقعت الشركة اتفاقية دعم وإدارة وحفظ
لألسهم مع المساهم الرئيسي (سابك) وبموجبها تحتفظ سابك بملكيتها في شركة ينساب بنسبة  %51على مدى
فترة القروض.

تمويل باإلجارة

أبرمت الشركة في 2009م اتفاقيات تم ويل باإلجارة تقوم بموجبها البنوك التجارية بالمشاركة في شراء جزء من
موجودات المشروع على أساس هيكل الملكية المشتركة.
عند اكتمال المشروع تم تأجير هذه الموجودات ذات الملكية المشتركة للشركة بإيجار سنوي متفق عليه مضافا ً إليه
هامش.
تم تأسيس منشأة ألغراض خاصة ("الوصي") في المملكة العربية السعودية تقوم بالعمل كوكيل يمثل حصة
الممولين في الموجودات ذات الملكية المشتركة.

بموجب اتفاقية اإليجار األجل واتفاقيات التمويل باإلجارة األخرى ،قامت الشركة بشراء حصة الممولين في
الموجودات أعاله من الوصي على مدى  12سنة تبدأ من  18يونيو 2006م .يتم احتساب العموالت على االلتزام
بموجب بهذه االتفاقيات بنا ًء على المعدالت التجارية.
طبقا التفاقية التوريد تم تحويل جزء من المشروع بما يعادل حصة المشاركين األصليين في تمويل اإلجارة كما
في تاريخ اكمال السحب بتاريخ  22نوفمبر 2010م بمبلغ  2.775مليون لاير سعودي باسم الوصي (الشركة
المملوكة من المساهمين األصليين) .وحسب اتفاقيات اإلجارة فقد تم سداد القسط خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م.
 18ـ منافع الموظفين
2018م

التزام منافع محددة

منافع نهاية الخدمة
منافع طبية بعد التقاعد
مكافآت خدمة طويلة األجل

منافع أخرى طويلة األجل للموظفين ومنافع إنهاء الخدمة

خطة االدخار
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2017م

427.509
20.074
3.471
───────
451.054

461.330
17.080
4.050
───────
482.460

20.763
───────
471.817
═══════

18.825
───────
501.285
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 18ـ منافع الموظفين (تتمة)

التزام المنافع المحددة

تقوم إدارة الشركة بمراقبة مخاطر جميع برامج التقاعد في الشركة وتصدر التوجيهات المتعلقة بالحوكمة وإدارة
مخاطر برامج التقاعد فيما يتعلق بشكل خاص بتمويل برامج التقاعد وهيكل محفظة موجودات البرنامج القائمة.
يتم توثيق التنظيم ،والمسؤوليات ،واالستراتيجية ،والتنفيذ ومتطلبات إعداد التقارير لوحدات خاصة مشمولة.
تخضع االلتزامات وموجودات الخطة المستخدمة لتمويل االلتزامات إلى مخاطر ديموغرافية ،وقانونية
واقتصادية .تعود المخاطر االقتصادية بشكل أساسي إلى التطورات غير المتوقعة في البضائع وأسواق رأس المال.
في سنوات سابقة ،تم أخذ القياسات إلقفال البرامج مع المنافع المحددة للخدمة المستقبلية .وهذا بدوره يؤدي إلى
انخفاض في المخاطر فيما يتعلق بمستويات المنافع المستقبلية.

منافع نهاية الخدمة
إن منافع نهاية الخدمة هي الزامية لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية بموجب نظام العمل في المملكة
العربية السعودية وسياسات التوظيف لدى الشركة .تستند منافع نهاية الخدمة الى تعويض الموظفين وفترات الخدمة
المتراكمة والتي يستحق دفعها عند انهاء الخدمة أو االستقالة أو التقاعد .يحتسب التزام المنافع المحددة فيما يتعلق
بنهاية خدمة الموظف عن طريق تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في
الفترات الحالية والسابقة .ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل الخصم المالئم لتحديد القيمة الحالية اللتزام
الشركة .هذه منفعة غير ممولة .يتم إدراج إعادة القياس فورا ً في قائمة المركز المالي مع قيد مدين /دائن مقابل
إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس
في قائمة الدخل في فترات الحقة .إن التزامات نهاية الخدمة تخضع الى مخاطر ديموغرافية وقانونية.

مكافآت خدمة طويلة األجل

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

 1-18التزام منافع محددة

يمثل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر :
2018م

2017م

482.460

426.199

49.067
17.078
66.145

45.763
16.542
62.305

(مكاسب)  /خسائر اكتوارية من االلتزام

()73.037

6.978

دفعات خالل السنة
محول (من)  /إلى الشركة ،صافي

()20.079
()4.435
───────
451.054
═══════

التزام المنافع المحددة في بداية السنة

متضمن في قائمة الدخل

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة

متضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر

التزام منافع محددة في نهاية السنة
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()8.568
()4.454
───────
482.460
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 18منافع الموظفين (تتمة)
فيما يلي توزيع منافع نهاية الخدمة المحملة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية.

تكلفة اإليرادات
مصروفات عمومية وإدارية

2018م

2017م

42.968
6.099
───────
49.067
═══════

39.985
5.778
───────
45.763
═══════

فيما يلي االفتراضات الجوهرية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للشركة:
2018م
%4.4
%4.5
%6.0
اإليضاح (أ) أدناه
58

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

2017م
%3.6
%5
%6.5
اإليضاح (أ) أدناه
58

أ) كما في  31ديسمبر 2018م %9 :انخفضت في سنة 2019م إلى  %5لسنة 2023+م (2017م %10 :في
سنة 2017م انخفضت إلى  %5لسنة 2022+م).
فيما يلي تحليل الحس اسية الكمية لالفتراضات الجوهرية الخاصة بالتزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر :
الزيادة ( /النقص)
في التزامات المنافع المحددة كما في 31
ديسمبر
2017م
2018م
معدل الخصم:
 25+زيادة في نقاط األساس
 25انخفاض في نقاط األساسمعدل ارتفاع الرواتب:
 25+زيادة في نقاط األساس
 25انخفاض في نقاط األساسمعدل التضخم الطبي:
 25+زيادة في نقاط األساس
 25-انخفاض في نقاط األساس
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()13.893
14.516

()15.873
16.593

13.493
()12.990

15.437
()14.860

954
()905

866
()820

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 18منافع الموظفين (تتمة)

 1-18التزام منافع محددة (تتمة)
تم تحديد تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تقوم باستقراء التأثير على التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات
المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير المالي .يستند تحليل الحساسية إلى أساس
التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة .قد ال يكون تحليل الحساسية ممثالً عن
التغير الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل حدوث تغير في االفتراضات بعيدا ً عن بعضها
البعض.
إن فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 7و 9سنوات (2017م 7 :سنوات).
فيما يلي تفاصيل (المكاسب)  /الخسائر االكتوارية
2018م
778
()67.608
()6.207
───────
()73.037
═══════

االفتراضات الديموغرافية
االفتراضات المالية
تعديالت الخبرة

2017م
ــ
()760
7.738
───────
6.978
═══════

المدفوعات التالية هي مشاركات متوقعة في برنامج المنافع المحددة للسنوات القادمة:
2018م
خالل االثني عشر شهرا ً القادمة (فترة التقرير السنوية القادمة) 12.079
15.979
بين سنة وسنتين
14.467
بين سنتين وثالث سنوات
16.965
بين ثالث سنوات وأربع سنوات
24.208
بين أربع سنوات وخمس سنوات
135.602
يسن خمس سنوات وعشرة سنوات
──────
219.300
مجموع المدفوعات المتوقعة
══════

2017م
13.475
16.898
16.160
18.831
20.592
148.468
──────
234.424
══════

 - 19المطلوبات غير المتداولة األخرى
2018م
ــ
682
───────
682
═══════

التزام أدوات مشتقة (إيضاح )1-19
أخرى

ــ  43ــ

2017م
1.978
859
───────
2.837
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 19المطلوبات غير المتداولة األخرى (تتمة)

19ـ 1التزام أدوات مشتقة
2018م

محتفظ بها للمتاجرة:

ــ
ــ
───────
ــ
═══════
ــ
═══════

اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة  -متداولة
اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة  -غير متداولة

القيمة االسمية

2017م
14.258
1.978
───────
16.236
═══════
716.645
═══════

 - 20الذمم الدائنة التجارية
2018م
409.952
194
───────
410.146
═══════

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية

2017م
319.270
261.716
───────
580.986
═══════

 - 21المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى
2018م
717.262
78.223
18.963
───────
814.448
═══════

مطلوبات متداولة
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

2017م
497.252
127.503
16.537
───────
641.292
═══════

 22ـ المصروفات العمومية واإلدارية
2018م
152.287
122.886
20.355
1.400
140.866
───────
437.794
═══════

تكلفة بحث وتقنية (إيضاح )27
تكاليف متعلقة بالموظفين
استهالك واطفاء
مكافاة مجلس اإلدارة (إيضاح )27
أخرى
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2017م
144.417
108.965
25.758
1.400
125.552
───────
406.092
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 23أعباء التمويل ،صافي

2018م

18.590
مصروف فائدة ـ على تمويل إجارة
17.078
تكلفة فائدة على برامج منافع محددة
8.461
مصروف فائدة ـ على قروض أجل تقليدية
2.913
رسوم بنكية وأخرى
───────
47.042
ربح من تغيير في القيمة العادلة اللتزام أدوات مالية مشتقة (إيضاح )16.236( )19
───────
30.806
═══════

2017م
4.908
16.542
84.229
5.722
───────
111.401
()54.064
───────
57.337
═══════

 -24اإليرادات األخرى ،صافي
2018م
99.206
()1.859
()28
5.858
───────
103.177
═══════

إيرادات مناولة (ايضاح )27
خسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
خسارة من صرف عمالت اجنبية
أخرى

2017م
103.125
()5.243
()1.050
2.789
───────
99.621
═══════

 - 25الزكاة
المحملة للسنة
تتكون الزكاة المحملة للسنة مما يلي:
2018م
98.270
ــ
───────
98.270
═══════

مخصص خالل السنة
مخصص متعلق بسنوات سابقة
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2017م
146.240
()2.325
───────
143.915
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 – 25الزكاة (تتمة)
المحملة للسنة (تتمة)
يستند مخصص الزكاة للسنة الحالية إلى الوعاء الزكوي على النحو التالي:
2018م
16.725.183
398.128
()15.635.899
────────
1.487.412
2.443.388
────────
3.930.800
════════

حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة وتعديالت أخرى
موجودات غير متداولة وخصومات أخرى

الدخل الخاضع للزكاة للسنة

2017م
17.172.502
862.342
()14.811.325
────────
3.223.519
2.533.062
────────
5.756.581
════════

تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت وفقا ً لألنظمة المالية ذات الصلة.
الحركة في المخصص
فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة:
2018م
170.523
98.270
()149.522
────────
119.271
════════

في بداية السنة
المخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

2017م
169.879
143.915
()143.271
────────
170.523
════════

الوضع الزكوي
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") وحصلت على شهادات الزكاة حتى
سنة  31ديسمبر 2017م ،كما قامت الشركة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر
2015م .لم تصدر الهيئة بعد الربوط الزكوية النهائية المتعلق بالسنتين 2016م و2017م.

ــ  46ــ

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 26ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم كما يلي:
2018م
2.413.978
═══════
562.500
═══════
4.29
═══════

صافي الدخل للسنة (لاير سعودي باآلالف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
ربحية السهم (لاير سعودي) ـ األساسية والمخفضة

ال يوجد بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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2017م
2.376.365
═══════
562.500
═══════
4.22
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 .27المعامات مع الجهات ذات العاقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العالقة ،المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي الشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة هذه الجهات أو تمارس عليها نفوذا ً جوهرياً .يتم اعتماد أسعار وشروط هذه
التعامالت من قبل إدارة الشركة .فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة مع الشركة وأرصدتها:
الجهة ذات العاقــة
أ) مبالغ مستحقة من جهات ذات عاقة
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) (الشركة األم)

جهات ذات عالقة أخرى

ب) مبالغ مستحقة لجهات ذات عاقة
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) (الشركة األم)

مبلغ المعاملــــــــــة
2017م
2018م

طبيعة المعاملــــــــــة
بيع منتجات
دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات منتجات ومعامالت
أخرى
دفعات مقدمة طويلة األجل للمساندة اللوجستية
مبادلة منتجات
أخرى

الرصيــد كما في  31ديسمبر
2017م
2018م

7.614.338

7.220.906

2.095.851

2.616.571

81.088
ـــ

11.651
ـــ

90.371
7.500

171.458
7.500

17.396
19.279
───────
7.732.101
═══════

4.292
1.103
───────
7.237.952
═══════

8.189
ـــ
───────
2.201.911
═══════

5.735
5.147
───────
2.806.411
═══════

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة وخدمات أخرى مقدمة
من الشركة األم
أتعاب بحث وتقنية

2.112.121
152.287

1.636.283
144.417

449.452
38.163

287.705
51.214

الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) (جهة ذات عالقة)

ترتيبات مناولة البروبان

320.019

103.125

19.929

103.283

جهات ذات عالقة أخرى

خدمات تخزين وشراء غاز وأخرى

176.181

475.005

28.771

73.783

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت

1.400
───────
2.762.008
═══════

1.400
───────
2.360.230
═══════

ـــ
───────
536.315
═══════

ـــ
───────
515.985
═══════

ــ  48ــ

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 .27الجهات ذات العاقة وأرصدتها (تتمة)
مكافآت اإلدارة الرئيسية
فيما يلي مكافآت اإلدارة الرئيسية:

رواتب ومنافع أخرى
منافع ما بعد الخدمة

2018م

2017م

7.481
449
──────
7.930
══════

5.661
1.836
──────
7.497
══════

المعامالت الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة هي على النحو التالي:
أ) لدى الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة سابك (اتفاقية الخدمات المشتركة) لتزويد الشركة بخدمات المحاسبة،
والتخ زين ،والموارد البشرية ،وتقنية المعلومات (برامج الهيكلة/الدعم) ،والنقل ،والترتيب لتوريد المواد المتعلقة
بقطع الغيار للشركة ،والخدمات الهندسية ،والمشتريات ،والخدمات ذات صلة وغيرها من الخدمات العامة .ولدى
الشركة أيضا ً اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة سابك.
ب) تمثل المبالغ المدفوعة مقدما ً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة لتمويل
شراء مواد وخدمات للشركة.
ج) يتم بيع معظم منتجات الشركة إلى شركة سابك ("المسوقين") بموجب اتفاقيات تسويق وإطالق منتجات.
أحكام وشروط المعامات مع الجهات ذات العاقة
األرصدة القائمة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً .لم يتم
تقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة .فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م ،لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة للجهات ذات العالقة .يتم
اجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذات العالقة والسوق التي تدير فيها الجهة ذات
العالقة عملياتها.
 .28إدارة مخاطر األدوات المالية
إن الشركة معرضة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:





مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل

يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله ،وأهداف الشركة وسياساتها
وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال .تم ادراج االفصاحات الكمية األخرى من
خالل هذه القوائم المالية.
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إطار إدارة المخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة فيما يتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واالشراف على
إدارة المخاطر .وتضطلع اإلدارة العليا بمسئولية تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ورفع
تقارير منتظمة بذلك إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
تم وضع سياسات الشركة حول إدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود مخاطر
مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .يتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة
لعكس التغيرات في ظروف السوق وانشطة الشركة .تهدف الشركة من خالل تدريبها ومعايير اإلدارة واإلجراءات إلى
تطوير بيئة سيطرة بناءة ومنضبطة والتي من خاللها يتفهم جميع الموظفين ادوارهم والتزاماتهم.
تشرف لجنة المراجعة في الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة للتقيد بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة ومراجعة
مالئمة اطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها الشركة .ويتم مساعدة لجنة المراجعة لدى الشركة في
دورها الرقابي من قبل إدارة التدقيق الداخلي .تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط
وإجراءات اإلدارة والنتائج التي يتم إطالع لجنة المراجعة عليها.
تتضمن األدوات المالية بشكل رئيسي النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واألدوات المالية المشتقة واالستثمارات
قصيرة األجل والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة الدفع والقروض والسلف والمطلوبات األخرى.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في الخسارة المالية التي تتعرض لها الشركة في حال اخفاق عميل أو طرف في أداة مالية في
الوفاء بالتزامات تعاقدية وتنشأ بشكل رئيسي من ذمم مدينة للشركة من عمالء .الشركة معرضة لمخاطر االئتمان من
أنشطتها التشغيلية عن األرصدة البنكية ،والودائع ألجل ،واالستثمارات قصيرة األجل ،والذمم المدينة التجارية.
2018م

2017م

أرصدة بنكية واستثمارات قصيرة األجل
أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي
41.474
2.251.763
822.952
───────
3.116.189
═══════

1أ
2أ
1أأب
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1.624.679
365.075
1.050.000
───────
3.039.754
═══════
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مخاطر االئتمان (تتمة)

الذمم المدينة التجارية
تعرض الشركة لمخاطر االئتم ان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل .ومع ذلك فإن اإلدارة تأخذ بالحسبان
يتأثر ّ
ديموغرافية قاعدة عمالء الشركة بما في ذلك مخاطر تعثر القطاع والدولة التي يعمل فيها العميل حيث أن هذه العوامل
ذات تأثير على مخاطر االئتمان وبشكل خاص في الظروف االقتصادية المتراجعة في الوقت الراهن .وكذلك من الناحية
الجغرافية ال يوجد تركز لمخاطر االئتمان.
تتعامل الشركة فقط مع أطراف ثالثة ذات مالءة ائتمانية .إن من سياسة الشركة أن جميع العمالء ممن لديهم الرغبة في
التعامل مع الشركة تجاريا ً الخضوع إلجراءات تحقق ائتماني .يتم تقييم الجدارة االئتمانية استنادا ً الى بطاقة أداء التصنيف
االئتماني .وكذلك يتم مراقبة الذمم المدينة باستمرار في ظل النتيجة وهي أن مدى تعرض الشركة إلى ديون معدومة
غير جوهري.
تقوم الشركة ببيع منتجاتها الرئيسية إلى شركة سابك (المساهم الرئيسي) فقط ،والتي كما في  31ديسمبر 2018م ،يمثل
رصيدها  %99.6من رصيد الذمم المدينة التجارية القائمة (2017م .)%99.9 :ال يترتب على الذمم المدينة التجارية
فائدة ومدتها من  30إلى  130يوما ً بشكل عام .كما في  31ديسمبر 2018م ،إن الذمم المدينة التجارية قابلة لالسترداد
بالكامل وتعتبر اإلدارة أنها لم تتعرض النخفاض في القيمة.
لقد قامت لجنة إدارة المخاطر بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم تحليل كل عميل جديد بشكل فردي لقياس المالءة
االئتمانية قبل تقديم أحكام وشروط االستالم والتسليم القياسية للشركة .تتضمن مراجعة الشركة تصنيفات خارجية عند
توفرها وفي بعض الحاالت مراجع بنكية .يتم وضع حدود شراء لكل عميل تمثل الحد األقصى للمبلغ االفتتاحي دون
طلب الموافقة من لجنة إدارة المخاطر .ويتم مراجعة هذه الحدود كل ربع سنة .العمالء الذين ال يستوفون معايير المالءة
االئتمانية القياسية للشركة ،يمكنهم التعامل مع الشركة على أساس الدفع المسبق.
يتم تنفيذ تحليل النخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير مالي باستخدام مصفوفة مخصص في قياس خسائر االئتمان
المتوقعة .يعكس االحتساب النتيجة المرجحة باالحتمالية ،والمعلومات المعززة التي تتسم بالمعقولية والمتاحة في تاريخ
التقرير المالي حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية لألوضاع االقتصادية .إن أقصى تعرض
لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل صنف من أصناف الموجودات المالية .تتم مراقبة
الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة .إن مدى التعرض لمخاطر االئتمان لدى الشركة فيما يتعلق بالذمم المدينة
التجارية هو غير جوهري لعدم التعرض لمخاطر ائتمانية تاريخية للشركة.

الضمانات
تقوم الشركة بمراقبة مخاطر نقص السيولة باستخدام نماذج التوقعات بخصوص مدى تأثير نقص وتوافر السيولة بشكل
عام على األنشطة التشغيلية .يتمثل هدف الشركة في الحفاظ على توازن ما بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل
استخدام السحب على المكشوف وتجديد التسهيالت االئتمانية وغيرها من مصادر السيولة.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الحصول على األموال للوفاء بالتزاماتها المتصلة بالمطلوبات
المالية التي يتم تسويتها بتقديم نقد أو أصل مالي آخر .تتمثل طريقة الشركة في إدارة السيولة للتأكد وإلى أقصى حد
ممكن من توافر سيولة كافية بصورة دائمة ولمقابلة التزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والصعبة دون
تكبد خسائر غير مقبولة أو مخاطر تسبب ضرر على سمعة الشركة.
تعمل الشركة على التأكد من أن لديها سيولة كافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقع بما في ذلك خدمة
االلتزامات المالية .وهذا يستثني التأثير المحتمل للظروف القاسية التي ال يمكن توقعها بصورة معقولة مثل الكوارث
الطبيعية.
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مخاطر السيولة (تتمة)

تركز مفرط للمخاطر
تنشأ مخاطر التركز عندما تزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،
أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حال بروز تغيرات
اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى .تشير مخاطر التركز إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات
التي قد تطرأ على قطاع محدد.
من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر ،تتضمن سياسات وإجراءات الشركة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد
أو حدود الطرف اآلخر والحفاظ على محافظ استثمارية متنوعة .يتم سيطرة وإدارة التركزات المحدودة لمخاطر االئتمان
وفقا ً لذلك .يستخدم التحوط االختياري ضمن الشركة إلدارة تركزات المخاطر من حيث العالقة ومستويات الصناعة.
يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للشركة استنادا ً إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

ذمم دائنة تجارية
مطلوبات متداولة اخرى
أخرى

قروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات متداولة اخرى
التزام أدوات مالية مشتقة
أخرى

2018م
أكثر من
 5سنوات

خالل سنة واحدة

من سنة إلى
 5سنوات

410.146
97.186
682
───────
508.014
═══════

ـــ
ـــ
ـــ
───────
ـــ
═══════

خالل سنة واحدة

من سنة إلى
 5سنوات

930.346
580.986
144.040
14.258
ـــ
───────
1.669.630
═══════

199.832
ـــ
ـــ
1.978
858
───────
202.668
═══════
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ـــ
ـــ
ـــ
────────
ـــ
════════
2017م
أكثر من
 5سنوات
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
────────
ـــ
════════

المجموع
410.146
97.186
682
───────
508.014
════════

المجموع
1.130.178
580.986
144.040
16.236
858
────────
1.872.298
════════
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مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التقلبات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية وأسعار الفائدة وأسعار
األسهم والتي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة حصصها في األدوات المالية .تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة
ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة مع تعظيم العوائد.
تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر تتمثل في مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار
أخرى مثل مخاطر األسهم ومخاطر البضاعة.
مخاطر العملة
الشركة معرضة لمخاطر العملة على اإليرادات والمشتريات والقروض المسجلة بعمالت غير العملة التشغيلية للشركة
وبصورة رئيسية عملة اليورو  .العمالت المسجل بها هذه المعامالت بصورة رئيسية تتمثل في عملة اليورو والدوالر
األمريكي والجنيه اإلسترليني والين الياباني .وبما أن سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي فال
توجد مخاطر عملة على األرصدة بالدوالر األمريكي.
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المسجلة بعمالت اجنبية تقوم الشركة بالتأكد من اإلبقاء على
التعرض للمخاطر ضمن مستوى مقبول عن طريق شراء أو بيع عمالت اجنبية باألسعار الفورية عند اللزوم لمعالجة
االختالالت القصيرة األجل.
يوضح الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التغير المعقول المحتمل في معدالت صرف اللاير السعودي واليورو مع
بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة للموجودات والمطلوبات النقدية للشركة بعد طرح التحوطات التي أدرجت للسنة
المنتهية في  31ديسمبر:
الربح (الخسارة) من خال قائمة الدخل

زيادة في معدل الصرف
يورو  /لاير سعودي

2018م
يورو

2017م
يورو

%5 -/+

%5 -/+

1.653

1.387

كان التعرض لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما يلي:
2018م

النقد وما في حكمه
استثمارات قصيرة األجل
ذمم مدينة تجارية
ذمم دائنة تجارية
مجموع صافي التعرض النقدي

أي عملة
جنيه
درهم اماراتي اخرى
ين ياباني
استرليني
يورو
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
( )3
()44
()442
()84( )16.528
────── ────── ────── ────── ──────
( )3
()44
()442
()84( )16.528
══════ ══════ ══════ ══════ ══════
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2017م
أي عملة
جنيه
درهم اماراتي اخرى
ين ياباني
استرليني
يورو
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
النقد وما في حكمه
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
استثمارات قصيرة األجل
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ذمم مدينة تجارية
( )1
()4( )18.162
( )3
()6.177
ذمم دائنة تجارية
────── ────── ────── ────── ──────
( )1
()4( )18.162
( )3
مجموع صافي التعرض النقدي ()6.177
══════ ══════ ══════ ══════ ══════
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات أسعار
الفائدة في السوق .إن تعرض الشركة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بصورة أساسية بالقروض طويلة
األجل للشركة مع أسعار الفائدة المتغيرة (اإليضاح  .)17تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة لديها عن طريق
امتالكها لمحفظة متوازنة من معدالت القروض طويلة األجل الثابتة والمتغيرة .ولخفض مستوى المخاطر وزيادة إمكانية
توقع مصروفات فائدة ،تستخدم الشركة إصدار الدين أو تدخل في مشتقات مالية مبسطة مثل مقايضات أسعار الفائدة.
حساسية أسعار الفائدة
يبين الجدول التالي حساسية الشركة للتقلبات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة لهذا الجزء من المتأثر من القروض
والسلف .مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،تأثر دخل الشركة قبل الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و 31ديسمبر 2017م على النحو التالي:

الزيادة /النقص
في نقاط األساس

التأثير على
الدخل قبل الزكاة

2018م

100+
100-

ــ
ــ

2017م

100+
100-

()11.302
11.302

مخاطر السلع
الشركة معرضة لتأثير التقلبات في السوق فيما يتعلق بسعر مدخالت متنوعة لإلنتاج بما في ذلك النفط والبنزين والغاز
الطبيعي والكهرباء .من وقت آلخر ،تدير الشركة بعض عناصر مخاطر اسعار السلع من خالل استعمال عقود ذات
أسعار ثابتة وأدوات مشتقة.
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شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 .28إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر البضاعة
الشركة معرضة لتأثير تقلبات السوق على أسعار منتجاتها المختلفة بما في ذلك النفط والبنزين والغاز الطبيعي والكهرباء.
من وقت آل خر ،تقوم الشركة بإدارة بعض عناصر مخاطر أسعار البضائع من خالل استخدام عقود السعر الثابت
واألدوات المشتقة.
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
فيما يلي تصنيف األدوات المالية:
2018م

المجموع

2017م

الموجودات

الموجودات المالية

الموجودات

المالية بالقيمة

بالقيمة العادلة من

المالية بالتكلفة

العادلة من خالل

خالل قائمة الدخل

المطفأة

قائمة الدخل

الشامل

المجموع

الموجودات

الموجودات المالية

الموجودات

المالية بالقيمة

بالقيمة العادلة من

المالية بالتكلفة

العادلة من خالل

خالل قائمة الدخل

المطفأة

قائمة الدخل

الشامل

الموجودات المالية
ذمم مدينة تجارية

2.105.139

استثمارات قصيرة األجل

المجموع

2.105.139

3.089.988

3.089.988

───────

───────

5.195.127

5.195.127

═══════

═══════

ــ

ــ
ــ

2.622.421

ــ

───────

───────
ــ

ــ
═══════

═══════

2.622.421

1.987.500

1.987.500

───────

───────

4.609.921

4.609.921

═══════

═══════

2018م

ــ
ــ
───────

ــ
───────

ــ
═══════

ــ
═══════

2017م
المطلوبات بالقيمة

المجموع

ــ

المطلوبات بالتكلفة

العادلة من خالل

المطفأة

قائمة الدخل

المطلوبات بالقيمة

المجموع

المطلوبات بالتكلفة

العادلة من خالل قائمة

المطفأة

الدخل

المطلوبات المالية
ــ

ــ

ــ

1.130.177

1.130.177

ــ

قروض وسُلف
ذمم دائنة تجارية

410.146

410.146

ــ

580.986

580.986

ــ

أدوات مالية مشتقة

ــ

المجموع

ــ

───────

───────

410.146

410.146

═══════

═══════

ــ
───────
ــ
═══════

16.236

ــ

16.236

───────

───────

───────

1.727.399

1.711.163

16.236

═══════

═══════

═══════

أقصى تعرض لمخاطر االئتم ان كما في نهاية سنة التقرير المالي يمثل القيمة العادلة لكل صنف من أصناف الموجودات
المالية المذكورة أعاله.
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 - 29إدارة راس المال
يمثل رأس المال حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم في الشركة .يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأسمال الشركة في
تعزيز عملها التجاري وتعظيم القيمة العائدة للمساهم.
تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على المستثمر وثقة المقرضين والسوق واستمرارية
التطوير المستقبلي للعمل التجاري  .تدير الشركة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في األوضاع
االقتصادية .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد من رأس المال والذي تحدده الشركة من األنشطة التشغيلية مقسوما ً على
اجمالي حقوق المساهمين .وكذلك يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين .لم تكن هناك تغيرات
في طريقة الشركة حو ل إدارة رأس المال خالل السنة .الشركة غير خاضعة لمتطلبات رأس مال مفروضة عليها من
الخارج.
فيما يلي دين الشركة إلى نسبة رأس المال المعدلة:
2018م
مجموع المطلوبات
ناقص :النقد وما في حكمه
صافي الدين
مجموع حقوق الملكية
ناقص :مبلغ متراكم بشكل مباشر في حقوق الملكية متعلق بتعديالت
تقييم اكتواري
رأس المال المعدل
الدين إلى نسبة رأس المال المعدلة
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2017م

1.816.364
()26.200
────────
1.790.164
────────

3.027.100
()1.052.254
────────
1.974.846
────────

17.255.695

16.737.430

()85.286
────────
17.170.409
────────
%10

()12.249
────────
16.725.181
────────
%12

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 .30قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذ ي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام
الشركة في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واالفصاحات للشركة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن .يتم تصنيف
القيم العادلة في فئات ضمن مستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة.
 المستوى األول :أسعار متداولة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
 المستوى الثاني :مدخالت غير تلك األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصل
أو االلتزام ـ بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
 المستوى الثالث :مدخالت للموجودات والمطلوبات ال ترتكز على بيانات يمكن رصدها في السوق (مدخالت ال
يمكن مالحظتها).
وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ضمن مستويات مختلفة من الهيكل الهرمي
للقيم العادلة ،فيتم عندئ ٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة من حيث
المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
تقوم الشركة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث في
هذه التغيرات.
فيما يلي مقارنة حسب الفئة ،بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للشركة ـ خالف تلك األدوات التي تقارب
قيمها الدفترية قيمها العادلة بصورة معقولة:
2018م
القيمة الدفترية
مطلوبات مقاسة
بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة

ــ
═══════

القيمة العادلة

المدخات الهامة التي
المدخات الهامة
األسعار المتداولة
في األسواق النشطة التي يمكن ماحظتها ال يمكن ماحظتها
(المستوى )3
(المستوى )2
(المستوى )1

ــ
ــ
═══════ ═══════

ــ
═══════

ــ
═══════

لم يكن هناك أي تناقالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
2017م
مطلوبات مقاسة
بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة

القيمة الدفترية

16.236
═══════

القيمة العادلة

(المستوى )1

ــ
16.236
═══════ ═══════
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(المستوى )2

16.236
═══════

(المستوى )3

ــ
═══════

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك)
 .30قياس القيمة العادلة (تتمة)
قامت اإلدارة بتقييم النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد االستحقاق
القصيرة األجل لهذه األدوات.
فيما يلي الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقدير القيم العادلة:
يتم تقييم الذمم المدينة طويلة األجل ذات السعر الثابت والمتغير بواسطة الشركة بنا ًء على مؤشرات مثل معدالت الفائدة
ومخاطر الدولة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصائص مخاطر المشاريع الممولة .بنا ًء على هذا التقييم ،يتم أخذ
المخصصات في الحسبان فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة .كما في  31ديسمبر 2018م ،ال تختلف القيم
الدفترية لهذه الذمم المدينة ـ ناقصا ً المخصصات ـ اختالفا ً جوهريا ً عن قيمها العادلة المحتسبة.
تدخل الشركة في أدوات مالية مشتقة بشكل أساسي مع المؤسسات المالية التي تمتلك تصنيفات استثمارية ائتمانية .تخضع
األدوات المالية المشتقة التي يتم تقييمها باستخدام طرق تقييم مع معطيات السوق القابلة للمالحظة لمقايضات معدل سعر
الفائدة .تتضمن أساليب التقييم األكثر استخداما ً بشكل متكرر األسعار المرحلة ونماذج المقايضات باستخدام حسابات
القيمة الحالية .تشمل النماذج عدة معطيات بما في ذلك الجودة االئتمانية لألطراف المقابلة وسعر الصرف وقت المعاملة
ومعدالت صرف العمالت اآلجلة ومؤشرات معدالت سعر الفائدة ومؤشرات معدالت سعر الفائدة اآلجلة للسلع األساسية.
إن جميع عقود المشتقات مضمونة بشكل كامل بالنقد .وبالتالي ،تستبعد مخاطر عدم األداء لكل من الطرف المقابل
والشركة .كما في  31ديسمبر 2017م ،كانت القيمة السوقية الملحوظة لمراكز موجودات األدوات المالية المشتقة
بالصافي بعد تعديل التقييم االئتماني العائد إلى مخاطر تعثر أطراف األداة المالية المشتقة.
يتم تحديد القيم العادلة ل لقروض طويلة األجل في الشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل
الخصم الذي يعكس معدل االقتراض في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية .كما في  31ديسمبر 2017م ،ال
تختلف القيم الدفترية للقروض طويلة األجل جوهريا ً عن قيمها العادلة المحتسبة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م ،قامت الشركة بسداد جميع القروض طويلة األجل.
 .31التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
فيما يلي التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية:

الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
قرض طويل االجل
توزيعات أرباح مستحقة الدفع (إيضاح )21
مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

 1يناير
2018م

تدفقات نقدية

أخرى

 31ديسمبر
2018م

930.346
199.831
16.537
───────
1.146.714
═══════

()930.346
()199.831
()1.966.324
───────
()3.096.501
═══════

ــ
ــ
1.968.750
───────
1.968.750
═══════

ــ
ــ
18.963
───────
18.963
═══════
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 .31التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية (تتمة)

الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
قرض طويل االجل
توزيعات أرباح مستحقة الدفع (إيضاح )21
مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

 1يناير
2017م

تدفقات نقدية

أخرى

 31ديسمبر
2017م

1.459.254
1.130.177
13.767
───────
2.603.198
═══════

()1.458.395
ـــ
()1.684.730
───────
()3.143.125
═══════

930.346
()930.346
1.687.500
───────
1.687.500
═══════

931.205
199.831
16.537
───────
1.147.573
═══════

يتضمن عمود "أخرى" تأثير إعادة تصنيف الجزء غير المتداول من قروض تدفع عليها فائدة إلى الجزء المتداول
صنف الشركة
المستحق بسبب مرور الوقت واستحقاق توزيعات األرباح الخاصة التي لم تدفع بعد في نهاية السنة .ت ّ
الفائدة المدفوعة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية.
 .32المعلومات القطاعية
يقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة لغرض اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد
وتقييم األداء .وتتمثل هذه األطراف مجتمعة بالتنفيذيين المسؤولين عن صناعة القرار بالشركة (صنّاع القرار) .يقوم
صنّاع القرار بمراجعة نتائج الشركة ككل حيث أنهم يعتقدون بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة
للشركة نظرا ً للطبيعة المعقدة لألعمال والمرافق المتداخلة التي تمر من خاللها مراحل تصنيع المنتجات في ذات الوقت
ونظرا ً لطبيعة سوق المنتجات .وبالتالي يتم التعامل مع الشركة كقطاع تشغيلي واحد وتم إظهار نتائج الشركة ومركزها
المالي آنفا ً.
إن المعايير الرئيسية لتقييم أداء القطاع هي صافي الربح وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار من فترة إلى أخرى.
تقع الموجودات غير المتداولة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات المنتجات البتروكيميائية من قبل
الشركة إلى شركتها االم (سابك) بشكل رئيسي (االيضاح  )27والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا ً لها أيضاً.
 .33االرتباطات وااللتزامات المحتملة
التزامات عقود اإليجار التشغيلية
لدى الشركة عقود إيجار أرض من الهيئة الملكية في جبيل وينبع بإيجار رمزي .بدأت هذه العقود من  1ذي الحجة
1426هـ (الموافق  1يناير 2006م) وستكون نافذة لفترة  35سنة .عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات إضافية مماثلة
بنفس الشروط واألحكام باتفاق الطرفين.
لدى الشركة اتفاقية عقد إيجار لسكن الموظفين بدأ في  15ابريل 2012م لمدة عشر سنوات ،ولدى الشركة عقد إيجار
لسكن الموظفين بدأ في  1فبراير 2008م لفترة عشر سنوات.
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 .33االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
التزامات عقود اإليجار التشغيلية (تتمة)
فيما يلي الحد األدنى من اإليجارات السنوية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير قابلة لإللغاء كما في
 31ديسمبر:
2018م

2017م

31.642
27.010
85.431
65.433
141.591
133.265
────── ──────
225.708
258.664
══════ ══════

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من  5سنوات
اكثر من  5سنوات

التزامات رأسمالية
كما في  31ديسمبر 2018م ،كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغ  303مليون لاير سعودي (2017م 156.8 :مليون
لاير سعودي) تتعلق بمصروفات رأسمالية.
ضمانات
ً
أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة نيابة عن الشركة ضمانات بنكية بمبلغ  1.3مليون لاير سعودي ضمن دورة
أعمالها العادية كما في  31ديسمبر 2018م (2017م 10.3 :مليون لاير سعودي).
 .34توزيع صافي الدخل
بتاريخ  14مارس 2017م ،اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح مرحلية نقدية بمبلغ  843.75مليون لاير
سعودي (بواقع  1.5لاير سعودي للسهم) عن النصف الثاني من السنة 2016م بما يمثل  %15من القيمة االسمية
لألسهم .بلغ إجمالي التوزيعات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م مبلغ  1.687.5مليون لاير سعودي (بواقع 3
لاير سعودي للسهم).
بتاريخ  7يونيو 2017م ،أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع مبلغ  843.75مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح مرحلية
نقدية (بواقع  1.5لاير سعودي للسهم) عن النصف األول من السنة 2017م بما يمثل  %15من القيمة االسمية لألسهم.
وكانت أحقية توزيع األرباح للمساهمين المسجلين لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم  2يوليو
2017م وتم دفع توزيعات األرباح النقدية بتاريخ  13يوليو 2017م.
بتاريخ  2ابريل 2018م ،اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح مرحلية نقدية بمبلغ  984.37مليون لاير سعودي
(بواقع  1.75لاير سعودي للسهم) عن النصف الثاني من السنة 2017م بما يمثل  %17.5من القيمة االسمية لألسهم.
بلغ إجمالي التوزيعات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م مبلغ  1.828.12مليون لاير سعودي (بواقع  3.25لاير
سعودي للسهم).
بتاريخ  27مايو 2018م ،أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع مبلغ  984.37مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح مرحلية
نقدية (بواقع  1.75لاير سعودي للسهم) عن النصف األول من السنة 2018م بما يمثل  %17.5من القيمة االسمية
لألسهم  .وكانت أحقية توزيع األرباح للمساهمين المسجلين لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم 2
يوليو 2018م وتم دفع توزيعات األرباح النقدية بتاريخ  16يوليو 2018م.
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 .34توزيع صافي الدخل (تتمة)
بتاريخ  20ديسمبر 2018م ،أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العمومية بتوزيع مبلغ  1.125مليون لاير سعودي
كأرباح نقدية على المساهمين (بواقع  2لاير سعودي للسهم) عن النصف الثاني من السنة 2018م بما يمثل  %20من
القيمة االسمية لألسهم .وطبقا ً لموافقة الجمعية العمومية ،تكون أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى السوق
المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية القادم المتوقع في ابريل 2019م .وبهذا يكون مجموع
التوزيعات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ  2.109.38مليون لاير سعودي (بواقع  3.75لاير سعودي
للسهم).
 .35الموافقة على القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في  16جمادى اآلخرة 1440هـ (الموافق  21فبراير 2019م).
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