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 تقرير المراجع المستقل

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

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 

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

م، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، 2020ديسمبر  31على قائمة المركز المالي كما في 
المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية قدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم وقائمة التدفقات الن

 الهامة. 
 

م، 2020ديسمبر  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي )"المعايير الدولية للتقرير المالي"(   المالي وتدفقاتهاوأداءها  

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها 
 ير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.مجتمعة بـ "المعاي

 
 أساس الرأي

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

خالقية  سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األ
 التي حصلنا عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.األخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة  

 
 أمور المراجعة الرئيسة

   امور المراجعة الرئيسة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، ذات أهمية بالغة في مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية.
وائم المالية ككل، وفي سياق تكوين رأينا بهذا الخصوص، وال نقدم رأياً مستقالً حول وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للق

 هذه األمور.  وبخصوص كل أمر أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل أمر من هذه األمور ضمن ذلك السياق. 
 

جعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكورة في قسم مسؤوليات المراجع عن مرا
األمور.  وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم 

م تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أساساً لرأينا المالية.  توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي ت
 حول مراجعة القوائم المالية المرفقة. 
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 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 المراجعة الرئيسة)تتمة(أمور 

 
 أمر المراجعة الرئيس

 

 
 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

 منافع موظفين
 

م، لدى الشركة منافع موظفين تتضمن 2020ديسمبر    31كما في  
 مليون لاير سعودي. 887,8التزام منافع محددة بمبلغ 

 
الحالية اللتزام  تعتمد المحاسبة على منافع الموظفين والقيمة 

المنافع المحددة على االفتراضات الجوهرية بما في ذلك تقييم 
لمعدل الخصم، ومعدل التضخم، ومعدل الزيادة في الرواتب، 
واألرقام الرئيسية المتعلقة بالموارد البشرية والتي تتضمن حركة 
التوظيف والخروج من الخدمة ومعدالت الوفاة.  إن أي تغير 

ذه االفتراضات يمكن أن يؤثر بصورة طفيف في أي من ه
جوهرية على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في قائمة  

 المركز المالي للشركة. 
 

إن هذه األحكام المحاسبية ذات طبيعة معقدة وتتطلب درجة عالية  
 من حكم اإلدارة ومعطيات اكتوارية من خبراء متخصصين. 

 
ل القوائم المالية لمزيد حو 11-4يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

من التفاصيل بخصوص السياسة المحاسبية الهامة، واإليضاح 
بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة،  3-2-3

بخصوص التفاصيل حول اإلفصاح عن منافع   18واإليضاح 
 الموظفين.

 

 
 

لقد قمنا بإشراك الخبراء االكتواريين المتخصصين لدينا في  
مة األسلوب المنهجي واالفتراضات المستخدمة  تقييم مدى مالء

من قبل الخبير االكتواري لدى الشركة في احتساب التزام  
المنافع المحددة.  وقد تضمن التقييم إجراء مقارنة ما بين 
البيانات الرئيسية مع مؤشرات السوق وتقييم األسلوب المنهجي 

ا في  الذي استخدمه الخبير االكتواري لدى الشركة.  لقد أخذن
اعتبارنا مدى معقولية كل افتراض من االفتراضات الرئيسية  
بصورة منفردة أو مجتمعة في تحديد التزام المنافع المحددة كما 

 في تاريخ قائمة المركز المالي. 
 

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

 األساسية للمطلوبات.
 

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

 

 انخفاض قيمة المخزون
 

م، كان لدى الشركة مخزون بقيمة 2020ديسمبر  31كما في 
مقابل  مليون لاير سعودي ومخصص ذي صلة  868,98

مليون لاير   60,56المخزون البطيء الحركة والتالف بمبلغ 
سعودي.  يتكون هذا المخزون من مواد خام، وبضائع تامة 

 الصنع، وقطع غيار، وبضاعة في الطريق. 
 

 
 

لقد قمنا بفحص، من ضمن إجراءات مراجعة أخرى في هذا  
المجال، حسابات مخصص المخزون إزاء سياسة الشركة  

زون بطيء الحركة والتالف.  لقد حضرنا جرداً  بالنسبة للمخ
فعلياً ألصناف المخزون في نهاية السنة من أجل االطالع على  
إجراءات الشركة وفهمها عند تحديد أصناف المخزون التالفة  

 وقد شاهدنا الجرد الفعلي لهذه األصناف.
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 المستقلتقرير المراجع 
 إلى المساهمين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 أمور المراجعة الرئيسة)تتمة(

 
 أمر المراجعة الرئيس

 

 
 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

 المخزون)تتمة(انخفاض قيمة 
 

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

 البضائع.
 

أما بالنسبة لقطع الغيار، بما في ذلك المستلزمات والمواد 
إن اإلدارة تعتبر أن هذه القطع والمواد قد تعرضت  األخرى، ف

النخفاض في القيمة عندما يتوافر دليل على حصول تلف في  
 حالتها المادية و/أو عدم وجود طلب عليها في الفترة المحددة. 

 
 ً تكوين  الن للمراجعةفقد اعتبرنا هذا األمر محوراً رئيسيا

مخصص مقابل المخزون البطيء الحركة والتالف والمتضرر 
يستند إلى التقدير العالي من قبل اإلدارة بخصوص عوامل مثل  

ويشتمل  والمتقادمة،تحديد قطع الغيار بطيئة الحركة والراكدة 
على تقييم استخدامها في المستقبل وتحديد المخصصات المرتبطة 

لمخصص المتعلق به جوهرياً  بها.  ويُعد المخزون بمجمله وا 
 .  بالنسبة للقوائم المالية

 
حول القوائم المالية بخصوص    8- 4يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

السياسة المحاسبية المتعلقة بانخفاض قيمة المخزون، واإليضاح  
بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة،   3-2-5

بخصوص اإلفصاح عن حركة المخصص   11 واإليضاح
 مخزون البطيء الحركة والتالف.لل

 
 

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

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

ها بسعر أعلى من صافي القيمة السنة وتأكدنا بأنه تم بيع
 الدفترية. 

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

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

 بطيئة الحركة والمتقادمة وتقييم مقدار مخصص المخزون. 
 
لقد حصلنا على فهم وتقييم مدى مالءمة أساس تحديد   - ▪

 والمتقادم.   والراكد الحركة،المخزون بطيء 
 
المخزون، على أساس    وتقادملقد اختبرنا دقة تحليل اعمار    - ▪

 العينة.
 

 
 م2020التقرير السنوي للشركة لسنة المعلومات األخرى الواردة في 

م، بخالف القوائم المالية وتقريرنا.  إن  2020تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة  
متاحاً لنا  م2020اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. يتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لسنة 

 بعد تاريخ تقرير المراجع.

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

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة،  

االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا  وللقيام بذلك نأخذ في
 عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.   

 
ري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا األمر م، إذا ما تبين لنا وجود تحريف جوه2020عند قراءتنا للتقرير السنوي للشركة لسنة  

للمسؤولين عن الحوكمة.



 

 

 
 
 
 
 

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

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات اإلدارة 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

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

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

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

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

 
 القوائم المالية مسؤوليات المراجع عن مراجعة 

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ، 
القيام وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم 

بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن  
أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في 

 لقرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. مجملها، على ا
 

ني وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المه
 بما يلي:ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً 

 

تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  •
تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف 

الخطر الناتج عن خطأ نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر الجوهري الناتج عن غش أعلى من 
 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

 

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في ظل الظروف القائمة،   •
 أي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة. وليس لغرض إبداء ر

 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي أعدتها  •
 اإلدارة. 

 

ناك عدم تأكد جوهري  التوصل إلى استنتاج بشأن مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان ه •
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم  
الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة  

ة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك االفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة  الوارد
المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف 

 .الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة
 

تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت  •
 واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل. 
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 معلومات الشركة -1

 

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة ينبع في المملكة العربية  

ً للقرار 2006فبراير  13هـ )الموافق 1427محرم  14بتاريخ  4700009432السجل التجاري رقم السعودية بموجب  م( وفقا

م(. حصلت الشركة على  2006فبراير  11هـ )الموافق 1427محرم  12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  49الوزاري رقم 

م(. تعمل الشركة في تصنيع المنتجات 2005طس  أغس  23هـ )الموافق  1426رجب    18بتاريخ    1367الترخيص الصناعي رقم ص/

البتروكيماوية وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة في مزاولة  

 . 41912ية ، مدينة ينبع الصناع31396م. يقع المكتب المسجل للشركة في ينبع، ص.ب 2010مارس  1نشاطها التجاري في 

 

 أساس اإلعداد   -2

 

 بيان االلتزام  2-1

األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات  

ايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "المع

 السعودية(.

 

 أساس القياس  2-2

يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية بالنسبة لمنافع ما بعد الخدمة  .تم إعداد هذه القوائم المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 للموظفين.

 

 الوظيفية وعملة العرضالعملة   2-3

تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع األرقام إلى أقرب 

 ألف لاير سعودي إال إذا أُشير إلى خالف ذلك. 

 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3

 

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات 

والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. تستند هذه التقديرات 

ل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية واالفتراضات إلى الخبرة وعوام

للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة 

التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة  

 إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

 

دي (، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤ19إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد )

 إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية. 

ة وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلي

 (. 34)انظر أيضاً اإليضاح 

 

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

 (. 27و  18اإلفصاح عن تحليل الحساسية )اإليضاحان  •

 (27إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •

 (28إدارة رأس المال )اإليضاح  •

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

12 

 

 هامة )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال -3

 

 االحكام  3-1

على القوائم المالية.  وإضافة إلى المصادر الرئيسية لعدم التأكد  19 قامت الشركة بعمل أحكام تتعلق بتقييم األثر الناتج عن كوفيد

 بعين االعتبار هي:   19من التقديرات، إال أن المجاالت التي اخذ فيها كوفيد 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية  •

 للممتلكات واآلالت والمعدات والمخزونالقيمة الدفترية   •

 االستمراريةمبدأ  •

 

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

 في القوائم المالية: 

 

 اعتبارات األصيل مقابل الوكيل -اإليرادات من العقود مع العمالء 3-1-1

تُبرم الشركة ترتيبات خدمات مناولة مع جهات ذات عالقة حيث يتم توريد مواد أولية أو أصناف مخزون شبه تامة الصنع )تحت 

التصنيع( مملوكة بواسطة جهة ذات عالقة للمعالجة اإلضافية.  وبموجب هذه الترتيبات، تستلم الشركة المواد األولية من الجهة ذات 

م توريدها للعميل.  حددت الشركة أنها ال تسيطر على البضائع قبل نقلها إلى الجهة المتناولة وليس لديها العالقة وبعد المعالجة يت

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:  

 لشركة غير مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بوعدها لتقديم منتجات بتروكيماوية محددة.ا 

   ال يوجد لدى الشركة مخاطر مخزون قبل أو بعد نقل المنتجات البتروكيماوية المحددة إلى الجهة المتناولة، حيث أن هذه الجهة

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

 

فقد حددت الشركة على انها هي الوكيل في هذه الترتيبات.  إضافةً لذلك، ليس لدى الشركة الخيار في تحديد سعر منتجات  وبالتالي،

بتروكيماوية محددة.  إن الثمن الذي تحدده الشركة في هذه العقود يمثل أتعاب خدمة المناولة فقط على أساس صيغة متفق عليها وفقاً 

 ة المناولة.التفاقي

 

 أجزاء مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات  3-1-2

يتم استهالك موجودات الشركة المصنفة ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها 

اإلنتاجية االقتصادية. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهالك كل جزء بشكل  

للتأكد من المكونات الرئيسية ألصل أكبر، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار  ممارسة الحكم بد منمستقل. وال 

األهمية الكمية للجزء وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل األساسي وطريقة االستهالك ودورة 

 االستبدال / جدول الصيانة. 

 

 الشركة كمستأجر -خيارات التمديد واإللغاء  -ر عقود اإليجا 3-1-3

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد، 

في مدة عقد اإليجار فقط في حال   أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء(

ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد اإليجار )أو عدم إنهائه(. تقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد  

ة هذه الخيارات إذا بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد. تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارس

 كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

 

 مبدأ االستمرارية  3-1-4

قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد لالستمرار في 

المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول قدرة نشاطها في المستقبل  

في اإليضاح   19عن تقييم كوفيد    ح على أساس مبدأ االستمرارية. مفص  الشركة على االستمرارية. وعليه، تم إعداد هذه القوائم المالية 

34  . 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 

 التقديرات واالفتراضات  3-2

مركز فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة ال

لسنة المالية الالحقة  المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في ا

ر كما هو موضح أدناه. اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية. إال أنه يجوز أن تتغي

كة. وتنعكس الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشر

 هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-2-1

لة ناقصاً  يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العاد

أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة لمعامالت  قيد االستعمال ـ البيع أو قيمتهاتكاليف 

العرضية لبيع البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف 

القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية األصل. يتم احتساب  

ا للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنه

للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم تعزيز أداء األصل 

 تم  في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

تأثير جوهري على   19 كوفيدعلى االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، إال أنه وحتى تاريخه، ال يوجد لـ  19 كوفيداخذ تأثير 

   تقييم الشركة الخاص بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية منذ بداية الجائحة.

 

 المخصصات  3-2-2

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقييم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط االعتراف، بما في ذلك تقدير التدفقات 

ة. تستند مخصصات يتكنولوجيا النظامعلى طبيعة وجدية االحتواء وكذلك    لألمور البيئيةالنقدية الصادرة المحتملة. تعتمد تقديرات اإلدارة  

اوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن  الدع

ة مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نهاي

إغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة، أفضل تقديرات اإلدارة الخدمة و

 فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة. 

 

 االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين  4-2-3

ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب  خدمة للموظفينالتمثل التزامات المنافع المحددة لما بعد 

عنها من اإلدارة استخدام مزيد من االفتراضات بشأن المتغيرات مثل معدالت الخصم   وتتطلب المحاسبةاستخدام االفتراضات لتوقعها. 

ظفين وتكاليف الرعايا الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة  ومعدالت زيادات الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران المو

الشركة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير 

 المتكبدة.هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية 

 

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

نموذج إحصائي وكيماويات.  قامت الشركة بتطوير  تقوم الشركة بتقدير األثمان المتغيرة التي يجب تضمينها في أسعار المعاملة لبيع البتر

التاريخية لتقدير سعر البيع المؤقت.  إن أي تغيرات جوهرية النموذج مؤشرات أسعار السوق  البيع المؤقت للمنتجات.  يستخدم  لتوقع سعر  

 سعر البيع المؤقت المقدر من قبل الشركة. السعر التاريخي سوف تؤثر على  مطفي الخبرة مقارنة بن
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 

 تمة(التقديرات واالفتراضات )ت  3-2

 

 مخصص خسائر المخزون 3-2-5

تدرج الشركة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الضرر المادي وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر االخذ 
باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من ُمَصنِّع محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق 

على االنخفاض في قيمة المخزون في االعتبار.  إال انه لم يكن تأثير جوهري على    19تأثير كوفيد  الحالية والمتوقعة. تم أخذ
 تقييمات الشركة لصافي القيم القابلة للتحقق للمخزون منذ بداية الجائحة حتى تاريخه.  

 

 التجارية المدينة للذمم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص 3-2-6
لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بدايةً  تستخدم الشركة مصفوفة مخصص 

على معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها الشركة. وستقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة 
الت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل بالمعلومات المستقبلية. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معد

للتغيرات في التقديرات المستقبلية. إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف 
متوقعة يتأثر بالتغيرات في االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تمثل تقديًرا هاما. إن مبلغ خسائر االئتمان ال

واألوضاع االقتصادية المتوقعة. كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة   الظروف
 قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. كما في تاريخ التقرير المالي، تم التحوط للتأثير المتوقع لـِ كوفيد

بخصوص استرداد الذمم المدينة من خالل مصفوفة مخصصات. وعلى الرغم من ان مدخالت النموذج االئتماني  19
، ظلت آليات نموذج االئتمان 19واالفتراضات بما فيها االفتراضات االقتصادية الكلية تمت مراجعتها نتيجة لـِجائحة كوفيد  

ان المتوقعة للشركة كماهي وتتوافق مع الفترات السابقة. وقد تم األساسية والمنهجية الخاصة باحتساب خسائر االئتم
اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالشركة في اإليضاح 

(27.) 
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد  -عقود اإليجار  3-2-7

الفائدة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه يستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات ال يمكن للشركة تحديد معدل 

اإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل  

الي يعكس معدل  اثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مم

المبلغ الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديراً عندما ال يكون هناك معدالت قابلة للمالحظة متاحة، االقتراض اإلضافي 

ما ال يكون بالعملة الوظيفية للشركة(. تقدر الشركة  عندعقد اإليجار )على سبيل المثال    أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط

 معدل االقتراض المتزايد باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات

 خاصة بالمنشأة.
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، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة والتفســيرات والتعديالت المذكورة في  فيما يلي الســياســات المحاســبية التي تم تطبيقها بشــكل ثابت
 عند اعداد هذه القوائم المالية. 5اإليضاح 

 
 معامالت العمالت األجنبية وأرصدتها 4-1

عار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصــبح فيه المعاملة يتم، في األصــل، تســجيل المعامالت بالعمالت االجنبية باألســ 
ائدة  غيلية الـس عار الصـرف الفورية للعملة التـش مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأـس

 ويل البنود النقدية في قائمة الدخل.المالي. يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تح تاريخ التقريرفي 
 

 .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية
 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة   4-2

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

 تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة التشغيل العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •

 السنة المالية، أوعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد  •

عندما تكون نقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على اســـتبدالها أو اســـتخدامها لســـداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  •
 عشر شهراً بعد سنة التقرير المالي.

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 
 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة التشغيل العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •

 التقرير المالي أو بعد سنةعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً  •

 يعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المال •
 

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

ــائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.  ــتهالك المتراكم وخسـ ــم االسـ تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد خصـ
بالمشــاريع االنشــائية  االقتراض المتعلقةتشــتمل هذه التكاليف على تكلفة اســتبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف 

ــاء هذه الموجودات داخليا، فإن طويلة األجل )الموجودات ال ــروط االثبات المتعلقة بذلك. وعندما يتم إنشـ مؤهلة( في حالة الوفاء بشـ
تكلفتها تتضـمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصـل لوضـعه الحالي وموقعه ليكون جاهزا لالسـتخدام المحدد له من قبل اإلدارة ويتم 

يها مباشــرة مثل المصــاريف العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب.  يتم تحميل أي اســتبعاد جميع التكاليف األخرى التي ال تعود إل
رة.  يتم إدراج تكاليف ما  اؤه داخلياً وعائد إليه مباـش ة جدوى كمصـروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصـل محدد يتم إنـش تكاليف دراـس

تجريبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات قبل التشـــغيل خالل فترة البدء بعد خصـــم المتحصـــالت من بيع اإلنتاج ال
تيفاء معايير االعتراف، وتصـل فقط للمرحلة التي يكون فيها األصـل  ذات الصـلة، ـشريطة أن تكون التكلفة عائدة إليه مباـشرة مع اـس

 جاهزاً لالستخدام المحدد له.
 

هامة من حيث التكلفة مقارنة بإجمالي تكلفة البند، وإذا كان مطلوباً  وعندما تكون أجزاًء من الممتلكات واآلالت الممتلكات والمعدات
استبدال مثل هذه األجزاء/ المكونات، التي تختلف أعمارها اإلنتاجية عن األجزاء األخرى، على مراحل مختلفة، فإن الشركة تقوم 

كها وفقاً لذلك. وكذلك عندما يتم إجراء تفتيش بإثبات هذه األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة، واستهال
رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل مباشرة في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات 

وعد الفحص الرئيسي التالي في حالة استيفاء معايير االعتراف.  يسجل كعنصر مستقل له عمر إنتاجي يساوي الفترة الزمنية حتى م
.   )الصيانة الدورية(.  إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المحدد، يتم احتساب أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فوراً 

 تسجل جميع التكاليف األخرى للتشغيل لإلصالح والصيانة في قائمة الدخل عند تكبدها.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

16 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    -4
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  4-3
 

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

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

مرار الحصول على الترخيص للعمل  وهي بشكل رئيسي تمثل التكاليف المعتمدة بموجب التشريعات المعمول بها وهي مطلوبة الست
أو يتم فرضها بموجب متطلبات الشركة اإللزامية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن.  يتم رسملة هذه النفقات ضمن تكلفة بند 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة. 
 

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

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

 

 سنة  40 - 13 مباني وتحسينات عقارات مستأجرة 

 سنة  50 - 4 آالت ومكائن ومعدات ثقيلة

 سنوات  10 - 3 اثاث وسيارات وأجهزة حاسب الي

 سنة  50 - 4 مختبر ومعدات أمان 

 سنة  20 - 1.5 محفزات
 

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

 
 الموجودات تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.ال يتم استهالك 

 
مستقبلية  يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع  

متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين  
 صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. 

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

 لالسترداد المقدرة له. 
 
 عقود اإليجار 4-4

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

 
 الشركة كمستأجر

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

 الموجودات المعنية.
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 الموجودات حق االستخدام

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

حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار.  

ار ودفعات اإليج األولية المتكبدةتتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة 

المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط 

 الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي: 

 

 سنة  50 –  30 أراضي مستأجرة    •

 ة سن 11  – 5 مساكن •

 سنوات 5 سيارات •

 سنوات 5 خطوط انابيب   •

 

في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب 

 في القيمة. أيضاً لالنخفاضتخضع موجودات حق االستخدام  االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل.

 

 التزامات عقود اإليجار 

سداده   الذي يتعينبتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة باالعتراف بالتزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار 

على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة  

إليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل  ودفعات ا

دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة 

ة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فتر

 على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 

 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار حيث أن معدل  

العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة 

غ عند دفع اإليجارات. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير وانخفاض المبل

في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في 

بند التمويل ضمن قائمة   قيد تكلفة يدرج عكسوجود تغيٍر في التقييم الخاص بخيار شراء األصل المعني.  تحديد تلك الدفعات(، أو

 الربح او الخسارة. 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

إليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود ا

شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من   12اإليجار التي تبلغ مدتها 

علقة بعقود اإليجار تعتبر ذات قيمة متدنية. يتم إدراج دفعات اإليجار المت القيمة التيمنخفضة  إيجار الموجوداتاالعتراف بعقود 

 قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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اإلثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند 

 الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت.

 

ي لها عمر تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة الت

محدد على مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل 

يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 

ية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل كل سنة مال

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف   –

 لملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. إطفاء الموجودات غير ا

 

 : االنتاجي المحددالعمر   الملموسة ذاتفيما يلي فترة إطفاء الموجودات غير 

 

 سنوات 3 برامج وأخرى 

 

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

كان التقييم ال يزال هناك ما يؤيده. وإال يتم التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء الموجودات غير 

انخفاض في قيمتها إما بشكل منفرد أو على مستوى الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود 

 الوحدة المحققة للنقد.

 

يتم قياس أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل  

 ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند التوقف عن إثبات األصل. 

 

 البرامج 

تقيد تكاليف صيانة البرامج كمصاريف عند تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير التي تعود مباشرة إلى تصميم أو اختبار منتجات 

 برامج غير محددة وفريدة وتسيطر عليها الشركة حيث تدرج كموجودات غير ملموسة في حال تحقق ما يلي:

 

 ستخدام.الجدوى الفنية إلكمال البرنامج كي يكون جاهزاً لال •

 البرنامج ومقدرتها على استخدام أو بيعه. اإلدارة لإلكمالنية  •

 القدرة على استخدام او بيع البرنامج •

 يمكن إثبات كيف سيحقق البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة •

 يعه، ومدى توفر الموارد المالية والفنية والموارد االخرى الكافية إلكمال تطوير البرنامج لالستخدام او ب •

 المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير. •

 

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

 

كموجودات غير ملموسة وتطفأ عندما يصبح األصل متاحاً لالستخدام  تسجل تكاليف التطوير المرسملة
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تقرير مالي، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي مؤشر على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حال   بتاريخ كلتقوم الشركة، 

وجود مثل هذا المؤشر أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي لألصل للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة  

ايهما اعلى،  -لقيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقدبتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل ا

ر ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتب

الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة  مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات

 للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 
 

لحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها ا

ً تكاليف  والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا

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

 .مالئمة
 

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

رة خمس وحدة من الوحدات المولدة للنقد بالشركة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فت

 سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة. 
 

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

 انخفضت قيمته.وظيفة األصل الذي 
 

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض المثبتة 

دة سابقاً لم تعد موجودة أو نقصانها. وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوح

  المحققة للنقد. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 

لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة 

أو القيمة الدفترية التي قد سبق تحديدها بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض لألصل في سنوات  الدفترية

سابقة. يتم إدراج عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار 

 لتقييم.عكس القيد كزيادة إعادة ا 
 

يتم سنوياً إجراء اختبار للموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها كما في 

 يوني وذلك على مستوى الوحدة المحققة للنقد، حسبما هو مالئم، وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة الدفترية.  31

 

 األدوات المالية  4-7

 عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. عن أياألداة المالية عبارة 

 

 الموجودات المالية (1
 

 االعتراف االولي والقياس

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل تصـــنف الموجودات المالية، عند االعتراف األولي لها، كمقاســـة الحقا بالتكلفة المطفأة، أو 

 اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

المالي ونموذج أعمال  التعاقدية لألصليعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي لها على خصائص التدفقات النقدية 

ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة عملية،   الشركة إلدارتها. وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي

تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير المدرجة  

رية التي ال تشتمل على مكون تمويل هام، أو التي قامت الشركة بشأنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقاس الذمم المدينة التجا

 (.15بتطبيق الوسيلة العملية بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
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 الموجودات المالية )تتمة( (1

 

 االعتراف األولي والقياس )تتمة(

 

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه تدفقات 

القائم". يشار إلى هذا التقييم على أنه اختبار "فقط مدفوعات نقدية والتي هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ 

ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم"  ويتم على مستوى األداة المالية. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات 

خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من 

 األعمال. 

 

يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.  

تعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية ال

يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل  

عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة ال

 ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. 

 

يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية 

 تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. في السوق )التجارة العادية( في 

 

 القياس الالحق

 ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية وهي: 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  •

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

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

 عند التوقف عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(.

 يمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموجودات المالية بالق •

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 

هذه الفئة األقرب صلة بالشركة. تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع 

قائمة الدخل عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. تشتمل  لالنخفاض في القيمة. يتم إثبات المكاسب والخسائر في  

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية  

 والذمم المدينة االخرى. 

 

 الل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

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

المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية 

اكم إدراج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتر

 المثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل. 

 

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

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

21 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -4

 

 األدوات المالية  )تتمة(  4-7

 

 الموجودات المالية )تتمة( (1

 

 )تتمة( القياس الالحق

 

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

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية 

( 32المحاسبة الدولي ) مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار 

 األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.

 

ال يعاد تدوير مكاسب أو خسائر هذه الموجودات المالية على اإلطالق إلى قائمة الدخل. يتم إدراج توزيعات األرباح كإيرادات أخرى 

قرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، في قائمة  الدخل عند اإل

وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 القيمة. اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في 

 

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

 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

يمة العادلة، ويدرج صافي التغيرات تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالق

 في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

 

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

 

 إلغاء االعتراف

مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي يتم بشــكل رئيســي إلغاء االعتراف بأصــل مالي )أو جزء من أصــل مالي أو جزء من 

 استبعادها من قائمة المركز المالي الوحدة للشركة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •

المـستلمة بالكامل إلى طرف آخر قيام الـشركة بتحويل حقوق اـستالم التدفقات النقدية من األـصل أو التعهد بـسداد التدفقات النقدية  •

دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشـركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصـاحبة لألًصـل، أو )ب( لم 

 تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 

م الشـــركة بتحويل حقوقها الســـتالم التدفقات النقدية من أصـــل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، عندما تقو

وفي الـحاالت التي ال يتم فيـها تحوـيل أو اإلبـقاء على معظم المـخاطر  ـبالملكـية.وإلى أي ـمدى، احتفـظت ـبالمـخاطر والمـنافع المرتبـطة 

أو لم يتم فيها تحويل الـسيطرة على األـًصل، تـستمر الـشركة في االعتراف باألـصل بقدر ارتباط الـشركة والمنافع المـصاحبة لألـصل  

ركة أيضـاً باالعتراف بالمطلوبات المصـاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات  تمر به. وفي تلك الحالة، تقوم الـش المـس

 وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق 

 

ــكل ضــمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصــلية للموجودات أو الحد  ــتمر الذي يكون على ش يتم قياس االرتباط المس

 األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل.
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 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 انخفاض القيمة

ــائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المقتناة ــص خسـ ــركة بإدراج مخصـ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  تقوم الشـ

بالنـسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الـشركة طريقة مبـسطة عند احتـساب خـسائر االئتمان المتوقعة. وعليه، ال تقوم الـشركة بمتابعة  

ائر االئتمان الم ارة بناًء على خـس توقعة على مدى العمر التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصـص خـس

بتاريخ كل تقرير مالي. قامت الـشركة بإنـشاء مـصفوفة مخـصـصات اـستناًدا إلى الخبرة الـسابقة في خـسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها  

 وفقاً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 

ــل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات   ــركة األصـ ــداد لمدة تعتبر الشـ يوًما. لكن في بعض الحاالت، يمكن   90التعاقدية متأخرة السـ

ا اعتبار األصـل المالي متعثًرا عندما تشـير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تسـتلم الشـركة  للشـركة أيضـً

ــل المالي المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتم ــطب األص ــركة. يتم ش انية محتفظ بها من قبل الش

 عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 

 ( المطلوبات المالية2
 

 االعتراف االولي والقياس

، حسبما هو وذمم دائنةدخل تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف االولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال

خصم التكاليف العائدة مباشرة  تراضات بعداالفمالئم. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حال 

 للمعامالت. تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة التجارية والتزامات عقود اإليجار والمطلوبات األخرى.
 

 القياس الالحق

 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: 

 ة من خالل قائمة الدخل، و المطلوبات المالية بالقيمة العادل  -

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود إيجار وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى(.    -
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

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

الدخل. تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة"   خالل قائمةالمخصصة عند االعتراف االولي لها بالقيمة العادلة من  

 تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.في حال تم 
 

يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل. يتم تحديد المطلوبات المالية المخصصة عند 

ي حالة الوفاء باألسس والمعايير لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االثبات األولي، وذلك فقط ف   االعتراف االولي 

(. لم تقم الشركة بتحديد أي من المطلوبات المالية كـ "مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 9التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي )

 من خالل قائمة الدخل". 
 
 وذمم دائنة أخرى( المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود إيجار وذمم دائنة تجارية 

رى  هذه الفئة األقرب صلة بالشركة. بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة االخ

فة الفائدة من خالل الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكل

 . قائمة الدخل بالمطلوبات فياطفاء معدل الفائدة الفعال وعندما يتم إلغاء االعتراف 
 

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

 الدخل.  في قائمةفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل من معدل الفائدة الفعال. ويدرج إط
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 المطلوبات المالية )تتمة( ( 2
 

 إلغاء االعتراف

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

بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل  

تراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االع

 الدخل. 

 

 مقاصة األدوات المالية  ( 3

يتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية  

ية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المبالغ المدرجة وتوافر الن

 المطلوبات في آن واحد. 

 

 المخزون 4-8

يتم تقييم المخزون بما في ذلك المواد الخام واألعمال تحت التنفيذ والبضـاعة التامة الصـنع والمواد المسـتهلكة )قطع الغيار( بالتكلفة 

الشــراء التاريخية وفقاً لمبدأ متوســط التكلفة المرجح باإلضــافة إلى التكاليف العائدة مباشــرة )بصــفة أســاســية الرســوم أي أســعار    –

 والنقل( وبصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل.
 

مصــــروفات غير يشــــتمل مخزون األعمال تحت التنفيذ والبضــــاعة تامة الصــــنع على تكلفة المواد والعمالة والجزء المالئم من ال

 المباشرة الثابتة والمتغيرة.
 

ــيانة غير  ــائر المخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى والنفقات المتكبدة خالل فترة الصـ ــتبعد خسـ تسـ

تقييم المخزون على المخطط لها / اإليقاف من تكلفة المخزون.  يعتمد توزيع المصــروفات غير المباشــرة في نهاية الســنة لغرض  

القدرة العادية أو االنتاجية الفعلية للســنة ـــــــ أيهما أعلى.  يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصــة بالمخزون على أســاس المتوســط 

هي المرجح للتكاليف.  يتم تحديد تكلفة المخزون الذي يتم ـشراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخـصومات. ـصافي القيمة القابلة للتحقق 

 سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف الضرورية التقديرية إلتمام البيع.

 

 مخزون الخردة والمنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية

تؤدي إلى إنتاج منتجات ثانوية أو خردة )إما غير تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحياناً إلى إنتاج منتج مشترك في ذات الوقت أو قد  

قابلة لالستعمال أو قابلة إلعادة التدوير(.  في حال عدم تحديد تكلفة تحويل هذه المنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية و/أو الخردة  

المنتجات والمنتجات المشتركة  بشكل غير منفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية، فإنه يتم توزيعها على أساس معقول وثابت لهذه 

 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.
 

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

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 اختالفاً جوهرياً عن التكلفة. 
 

ً لصافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والخردة للسنة في قائمة الدخل.  وفي حال بيع تنخ فض قيمة تكلفة اإليرادات وفقا

المنتجات الثانوية الحقاً، يتم تسجيل المتحصالت كإيرادات مع تكلفة مقابلة لإليرادات التي تم تسجيلها اعتماداً على صافي القيمة  

 المسجلة مسبقاً، أما فيما يتعلق بالخردة، فإنه يتم تسجيل المتحصالت ناقصاً التكلفة كإيرادات أخرى. القابلة للتحقق 
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 قطع الغيار االستهالكية

يتم استهالكها في انتاج منتجات نصف تامة الصنع أو تامة الصنع.  قد تشتمل المواد المواد االستهالكية هي المواد األولية التي 

 االستهالكية على مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات.

 

ية  قطع الغيار هي القطع التي يمكن استخدامها بشكل تبادلي في اآلالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتين

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

 الغيار التالية: 

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

ــملة هذه  ــغيل اآلالت يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها في جميع األوقات. تتم رســ ــرورية لها لتشــ يكون هناك حاجة ضــ

المنتجات كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم اـستهالكها من تاريخ الـشراء على مدى العمر االنتاجي للعنـصر أو القيمة 

أيهما أقل. ال تـشكل هذه جزءاً من معايير رـسملة المخزون التي يتم -التي ـسيتم االـستفادة منها المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت

 استيفاؤها ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات.

العناصـــر القابلة لإلصـــالح الخاصـــة باآلالت / خطوط االنتاج المحددة الطويلة األجل والتي يتم اســـتبدالها أو تجديدها بشـــكل   -

ملة التكاليف المتعلقة بهذه العناصـر كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات متكرر )عل ى األغلب خالل دورة التـشغيل(. تتم رـس

في حال تحقق معايير الرسـملة. يبدأ االسـتهالك من يوم تركيب هذه العناصـر في اآلالت وتكون فترة االسـتهالك بحسـب العمر 

ــ أيهما أقل. وال تشكل هذه العناصر  االنتاجي للعنصر والقيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت والمعدات التي تم تركيبها فيها 

 جزءاً من المخزون.

 

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

ت أو خطوط انتاج أو أي سلع يمكن أن تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل تشغيل اآلالت. آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة آال

يتم تصنيف هذه القطع "كمواد استهالكية وقطع غيار" ضمن المخزون. إال في حال زادت عن الحد ولديها عمر انتاجي أكثر من 

التي يتم تسجيلها ضمن المخزون لتقييم مخصص التلف سنة، فإنه يتم تسجيلها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.  تخضع العناصر  

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 

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

 

 مقايضات الموقع

تمثل عمليات مقايضات المخزون تبادل سلع متشابهة ضمن فترة زمنية قصيرة محدودة، وال يترتب على مثل هذه المعامالت أساس 

متشابهة من حيث الطبيعة أو عندما تؤدي المقايضة إلى تغيير تجاري.  يتم االعتراف بإيرادات تبادل البضائع فقط إذا كانت غير 

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 

زمنية أطول بحيث تتغير األســعار بشــكل جوهري خالل هذه الفترة، أو تتضــمن ارســال البضــاعة تامة إذا كانت المقايضــات لفترة 

الصــنع إلى أطراف أخرى )ألي شــركة( بحيث تدل على وجود أســاس تجاري يتم تســجيلها كمبيعات ومشــتريات بناًء على ســعر 

 التحويل المتفق عليه.
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 المخزون )تتمة(  4-8
 

 المناولة في مراحل التصنيع 

ــجيل   ــركة بتس ــركة كعميل ومالك للمخزون مع الجهة المتناولة، وتقوم الش ضــمن ترتيبات المناولة في مراحل التصــنيع، تعتبر الش

لمناولة تحت بند "إيرادات أخرى" في قائمة الدخل )اإليضــاح أتعاب خدمات المناولة على أســاس صــيغة متفق عليها وفقاً التفاقية ا

4-15.) 

 

 النقد وما في حكمه 4-9

يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصـندوق وأرصـدة بنكية وودائع قصـيرة األجل وودائع ألجل واسـتثمارات ذات سـيولة عالية 

بمبالغ معلومة مباشــرة وتخضــع لمخاطر غير جوهرية في التغير في بمواعيد اســتحقاق ثالثة أشــهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد 

 القيمة.

 

 المخصصات 4-10
 

 عام

تُدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من 

الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج 

يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع إدارة الشركة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين، فيتم 

علق بالمخصص في قائمة الدخل  تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المت

 الضريبة الحالي بعد طرح أي سداد. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل  

ة مرور والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيج

 الوقت كتكلفة تمويل.
 

 العقود الملزمة

ركة من هذه العقود أقل من التكلفة التي ال  جيل مخصـص للعقود الملزمة عندما تكون المنافع المتوقعة التي تحصـل عليها الـش يتم تـس

 يمكن تجنبها لاللتزام بموجب العقد.

 

 منافع الموظفين 4-11
 
 االلتزامات قصيرة األجل 

يتم إثبات االلتزامات المتعلقة بالرواتب واألجور، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعليم 

الموظفون الخدمة   األطفال وبدل األثاث، والتي من المتوقع سدادها بالكامل في غضون اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها

 ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المالية، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات.

 قائمة المركز المالي.   الحالية فييتم عرض المطلوبات كالتزامات منافع الموظفين 
 

 التزامات منافع موظفين طويلة األجل 

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

شهراً بعد نهاية السنة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي الصلة( وتقاس بالقيمة الحالية للدفعات   12التي ال يتوقع تسويتها بالكامل خالل  

قبلية المتوقعة التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بواسطة الموظفين حتى نهاية السنة التي أعدت عنها القوائم المالية المست

باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتسجل كمطلوبات غير متداولة.  يجب إيالء اهتمام إلى مستويات الرواتب واألجور المستقبلية  

برة الموظفين المغادرين ومعدالت التناقص التاريخية وفترات الخدمة.  يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام  المتوقعة وخ

عوائد السوق في نهاية السنة التي أعدت عنها القوائم المالية لسندات الشركات العالية السيولة مع الشروط والعمالت التي تتوافق قدر  

نقدية التقديرية لخارج الشركة المستقبلية.  يدرج إعادة القياس كنتيجة لخبرة التعديالت والتغيرات في اإلمكان مع التدفقات ال

 االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخر. 
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 منافع الموظفين )تتمة( 4-11
 

 عد الخدمةالتزام ما ب

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

المساهمات المحددة هو برنامج منافع ما بعد الخدمة الذي تقوم الشركة بموجبه بدفع مساهمات ثابتة لمنشأة منفصلة وال يوجد برنامج 

التزام قانوني أو ضمني لدفع مبالغ.  تدرج المساهمات كمصروف منافع موظفين حال استحقاقها.  تدرج المساهمات المدفوعة مقدماً 

ع أو التخفيض في الدفعات المستقبلية المتوفرة.  قد يستثمر الموظفين المؤهلين والمشاركين في برنامج  كأصل في حدود النقد المرتج

 المساهمات المحددة جزءاً من عوائدهم في صناديق برنامج متنوعة. 
 

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

للبرنامج الموجود.  تودع مساهمات االدخار من المشاركين في حساب بنكي منفصل غير الحسابات التشغيلية العادية للشركة.  هذا  

دخار ويتم النقد عبارة عن رصيد مقيد ولغرض العرض في القوائم المالية، يتم تسويتها مع االلتزام ذي الصلة بموجب برنامج اال

 االفصاح عن صافي االلتزام للموظفين ضمن التزام منافع الموظفين. 
 

 برامج المنافع المحددة

برنامج المساهمات المحددة. يوجد لدى الشركة بصورة أساسية    ويختلف عنبرنامج المنافع المحددة هو برنامج المنافع لما بعد الخدمة  

 عد الخدمة وتأمين على الحياة مؤهلة كبرامج منافع محددة.  برامج منافع نهاية الخدمة وتأمين طبي لما ب
 

 منافع نهاية الخدمة

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

المنافع المحددة المتوقعة كما في تاريخ التقرير المالي.  يتم احتساب لموجودات البرنامج ـ إن وجدت ـ ناقصاً القيمة الحالية اللتزام 

اللتزام التزام المنافع المحددة سنويًا من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية  

المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة  لصادرةالمستقبلية االمنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية 

والمسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها فترات استحقاق تقارب فترات االلتزام ذات الصلة. وفي حالة عدم وجود أسواق 

صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب  

 التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرامج. تدرج هذه التكلفة ضمن مصروف منافع الموظفين في قائمة الدخل. 
 

كتوارية في الفترة التي تحصل  يتم إدراج مكاسب وخسائر إعادة القياس الناشئة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اال

 خاللها في الدخل الشامل اآلخر. 
 

ائمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في ق 

 الدخل كتكاليف خدمة سابقة. 
 

البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات تتكون التكاليف المتعلقة بهذا  

 الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة. 
 

ئمة الدخل مع عكس قيد االلتزام حسب معدالت يتم اإلدراج الفوري لتكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة في قا

الخصم المستخدمة وتسجل كتكاليف تمويل. إن أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في 

 االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة. تأخذ عملية التقييم االكتواري بالحسبان أحكام
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 التأمين الطبي على الحياة

ه تقدم الشركة منافع العناية الصحية التقاعدية والتأمين على الحياة لألشخاص المؤمنين طبياً وُمعاليهم.  تستحق التكاليف المتوقعة لهذ 

المنافع على مدى فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج المنافع المحددة.  تحمل / تقيد مكاسب 

القياس الناتجة عن خبرة التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الدخل الشامل اآلخر في السنة  وخسائر إعادة

 التي تظهر بها.  يتم تقييم هذه االلتزامات سنوياً بواسطة مختصين مستقلين ومؤهلين. 

 

 برامج تحفيزية قصيرة وطويلة األجل 

لبرامج المكافآت والحوافز وفقاً لمعادلة تأخذ بالحسبان المبلغ التقديري المتوقع دفعه بناًء على تقوم الشركة بإدراج التزام ومصروف 

أداء الشركة.  تقوم الشركة بإدراج مخصص في حال كانت ملزمة تعاقدياً أو إذا هناك ممارسة سابقة أدت إلى إيجاد التزام ضمني 

 لتوقع المستهدف وعمل تقدير موثوق لتقدير مبلغ االلتزام.  وفي حال استحق المبلغ خالل فترة ما اعتماداً على ا

 

 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 

أ( عدم قدرة الشركة  عند: )على التقاعد المبكر مقابل هذه المنافع.  تقوم الشركة بإدراج منافع الخدمة في هذه التواريخ بشكل مسبق 

ض الخاص بهذه المنافع )ب( عند قيام الشركة بإدراج تكاليف إعادة الهيكلة التي تتضمن دفعات منافع انهاء الخدمة.   على سحب العر

وفي حال تقديم عرض للتشجيع على موافقة الموظف بشكل طوعي على التقاعد المبكر، فيتم قياس منافع انهاء الخدمة بناًء على عدد 

شهراً بعد انتهاء السنة التي أعدت عنها القوائم   12ويتم خصم المنافع التي تستحق خالل أكثر من  الموظفين المتوقع قبولهم للعرض.   

 المالية إلى القيمة الحالية. 

 

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

ل سلسلة  قامت الشركة بتأسيس برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين يوفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء وحدات سكنية من خال

 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  

غير متداول مدفوع مقدما في  للموظفين كأصلسكنية  تمليك وحداتف ببرنامج الموظف العمل وأعاد المنزل للشركة.  يتم االعترا

 الوقت الذي يتم فيه توزيع الوحدات السكنية الى الموظفين واطفاؤها على مدى فترة سداد المرفق المستحق من الموظفين.

 

 برنامج القرض السكني للموظفين

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

 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  

الفائدة الفعّال.  يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي الذي أعطي للموظف تحت بند "منافع موظفين مدفوعة مقدماً غير معدل  

 متداولة" وتطفأ كمصروف مساٍو لفترة الخدمة.  يتم اطفاء نفس المبلغ كدخل فائدة مقابل ذمم مستحقة القبض من الموظفين.

 

 التنفيذيينسيارات المدراء 

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 

 للموظف لسياسة الموارد البشرية التي تحدد الظروف التي يتم بموجبها نقل ملكية السيارة إلى الموظف.    نقل ملكية السيارة
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 ربحية السهم 4-12

 يتم احتساب الربحية األساسية للسهم من خالل تقسيم:

 األسهم للشركة ويستثنى أي تكاليف خدمات حقوق ملكية عدا األسهم العادية.الدخل العائد لحملة  •

ــنة المالية المعدلة بحســب عناصــر المكافأة في األســهم العادية  • على المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الس

 الصادرة خالل السنة ويستثنى منها أسهم الخزينة.

 

 األرقام المستخدمة في تحديد الربح األساسي للسهم ليأخذ ما يلي في االعتبار:يعدل الربح المخفض للسهم 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، و •

المتوـسط المرجح لعدد األـسهم العادية اإلـضافية التي كانت لتكون قائمة بافتراض تحويل جميع األـسهم المخفـضة المحتملة إلى  •

 عادية.أسهم 

 

 الزكاة والضريبة 4-13

 

 الزكاة 

ا  اة او الوـعاء الزكوي ايهـم دل الـخاضـــــع للزـك دـخل المـع اة على اـل ً يتم فرض الزـك ا دـخل  اعلى وفـق اة واـل ة للزـك اـم ة الـع ة الهيـئ ألنظـم

تســتند الى الدخل  الرســوم ال)"الهيئة"( في المملكة العربية الســعودية.   تحتســب الزكاة باســتخدام الوعاء الزكوي والذي يجعل هذه 

 ويحمل المخصص على قائمة الدخل.  للزكاة.الخاضع 

 

 ضريبة االستقطاع

 األرباح واالمتيازات والفوائد ورسوم الخدمات كمطلوبات. تدرج ضريبة االستقطاع المتعلقة بتوزيعات

 

 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على حملة األسهم 4-14

ــركة.   ــركة عندما يتم اعتماد التوزيع بمنأى عن تقدير الش ــهم بالش ــركة بااللتزام من أجل التوزيع النقدي على حملة األس تعترف الش

ــاهمين.  يتم يتم تقييم اعتماد   ــعودية مع الموافقة على التوزيع من قبل المســ ــركات في المملكة العربية الســ التوزيع وفقا لنظام الشــ

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

 

ــ بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها  ــ إن وجدت  يجب قياس التوزيعات غير النقدية 

ة  دفترـي ة اـل ات والقيـم ة للمطلوـب دفترـي ة اـل إن أي فرق بين القيـم ة، ـف دـي د توزيع الموجودات غير النـق ة.  عـن اشـــــرة في حقوق الملكـي مـب

 يدرج في قائمة الدخل.  للموجودات الموزعة

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 4-15

 

 إيرادات المبيعات

العميل بعد تطبيق شـروط الشـحن. يتم قياس اإليرادات   المباعة إلىالسـيطرة على البضـائع   عندما تنتقلتعترف الشـركة باإليرادات 

االعتبار شــروط الســداد المحددة بالعقد، باســتثناء الضــرائب أو بالقيمة العادلة للعوض المســتلم أو المســتحق القبض بعد األخذ بعين 

 الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كأصيل أو وكيل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4

 

 )تتمة( اإليرادات من العقود مع العمالء 4-15

 

 السعر االولي -السعر المتغير 

تبيع الشـــركة منتجاتها بموجب ترتيبات أســـعار متغيرة. تحدد مثل هذه الترتيبات الســـعر االولي الذي يحمل على العميل عند نقل 

التي تنتهي بعد ذلك الوقت. وفي مثل  إلى الفترة خالل الرجوعتحديد الســعر النهائي للمنتجات فقط من  المنتجات يتمالســيطرة على  

ــيطرة  ــجيل اإليرادات عند نقل الس ــعار األولية والنهائية، يتم تس ــتخدمة في تحديد األس هذه الحاالت وبغض النظر عن المعادلة المس

 النهائي المتوقع أن تستلمه الشركة. مبلغ الثمنعلى المنتجات بمبلغ يمثل 

 

 كإيرادات في تلكة" لألسـعار األولية، يجب عدم تسـجيل التغيرات الالحقة في السـعر النهائي بينما تقوم الشـركة بتسـجيل "ذمم مدين

ــعر النهائي )طالما أن هذه التغيرات تنتج عن التغيرات  ــعرالنقطة من الوقت الذي يتم فبه تحديد الس ــعار  في س ــر أس ــوق/ مؤش الس

ــوق للمنتجات(. يمكن أن يتم اعتبارها الحقاً كإعادة قياس ك ــجيل إعادة القياس هذا السـ ــل مالي بالقيمة العادلة. يمكن ان يتم تسـ أصـ

 كإيرادات منفصلة.

 

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

 

 ترتيبات المناولة

المناولة.  يعتبر الثمن الخاص بالـشركة في عقود خدمة المناولة   تعمل الـشركة كأـصيل في جميع الترتيبات باـستثناء ترتيبات ـصناعة

 كأتعاب خدمة مناولة على أساس الصيغة المتفق عليها وفقاً التفاقية المناولة "كإيرادات أخرى" في قائمة الدخل.

 

 إيرادات التمويل 4-16

تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة السائد. إن معدل الفائدة فيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم 

السائد هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة على مدى العمر المتوقع 

يمة الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية. يتم إدراج لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسبا، إلى صافي الق

 إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في قائمة الدخل.  يتم االعتراف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.

 

 التكاليف والمصروفات   4-17

 

 تكلفة اإليرادات

التصـنيع المباشـرة كتكلفة إيرادات. يتضـمن هذا البند المواد الخام والعمالة المباشـرة والتكاليف تصـنف تكاليف اإلنتاج ومصـروفات 

 المباشرة األخرى.

 

 مصروفات البيع والتوزيع

تتضـمن أي تكاليف يتم تكبدها للقيام أو تسـهيل القيم بأنشـطة البيع في الشـركة. تتضـمن هذه التكاليف بشـكل أسـاسـي رواتب موظفي 

التـسويق والتوزيع والمصـروفات اللوجـستية إضـافة الى عموالت البيع وهذه الرـسوم. كما تتضـمن أيضـاً تخصـيص بعض المبيعات، 

 المصروفات العمومية غير المباشرة.

 

 المصروفات العمومية واالدارية

تـضمن توزيع المـصروفات تتعلق هذه المـصروفات بمـصروفات التـشغيل التي ال تتعلق مباـشرةً بإنتاج البـضائع أو الخدمات. وكذلك ت

 العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع.

 

يتم توزيع المصـروفات غير المباشـرة ما بين تكلفة اإليرادات ومصـروفات البيع والتوزيع والمصـروفات العمومية واإلدارية، متى  

 ثابت.يكون مطلوباً، على أساس 
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 السياسات المحاسبية واالفصاحاتالتغيرات في   -5

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

م. لم تقم 2020يناير  1ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتقامت الشركة بتطبيق بعض 

 وغير سارية المفعول بعد.الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة 
 
 "تعريف العمل التجاري" (:3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في 

. كما ان التعديالت توضح أيضاً أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات القدرة على تحقيق المخرجات

  المطلوبة إليجاد المخرجات. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال 

 . تجميع أعمالدخول الشركة في 
 
(: 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي ) على المعيارتعديالت  5-2

 هيكلة سعر الفائدة

من  " عدداً ( األدوات المالية: االعتراف والقياس39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

مؤشر سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التحوط في  مباشر بتعديلتأثرت بشكل  التحوط التينطبق على عالقات االعفاءات التي ت

المتحوط له او اداة التحوط. ليس  مرجعية للبندحال أن التعديل أدى إلى عدم تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات النقدية التي تقوم على 

 أسعار الفائدة.لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة لكون الشركة ليس لديها عالقات تحوط من 
 
 (: تعريف المعلومات الجوهرية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  5-3

توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر حذف أو 

لى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك  تحريف أو حجب معلومات ع

القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة  

جوهرياً إذا كان من   تحريف المعلوماتت أخرى ضمن سياق القوائم المالية. يكون أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلوما

المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة وال  

 يتوقع أن يكون لها تأثير على الشركة مستقبالً.
 
 م2018مارس  29لمفهوم التقرير المالي الصادر في اإلطار العام  5-4

مفهوم  إطارإن إطار المفاهيم ليس معياًرا وال يلغي المفاهيم الواردة فيه أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. إن الغرض من 

بإعداد المعايير على تطوير يقوم  ومساعدة منالتقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير، 

سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير. سيكون  

معدل للمفهوم لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن هذا اإلطار العام ال

ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات والمطلوبات ، كذلك يوضح بعض المصطلحات  الهامة.    الجديدة،بعض المفاهيم  

 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.  يكن لهذهلم 
 
 "19تي تتعلق بـ كوفيد ( "امتيازات اإليجار ال16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  5-5

"عقود اإليجار"  16م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28بتاريخ 

 -( 16" تتيح التعديالت اعفاء المستأجرين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )19"امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد 

. كوسيلة عملية مساعدة، يمكن  19توجيهات حيال تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد  

من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر  19ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 

المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة   19هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد باستخدام 

 (، في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار.16المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن  لهذه التعديالت أي 2020يناير    1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 أثر على القوائم المالية للشركة. 
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 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ -6

 

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. تعتزم تم اإلفصاح أدناه عن 

 الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

 

 "عقود التامين" –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 6-1

( عقود التأمين، معيار محاسبة 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو 

والعرض واالفصاح. سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير   االعتراف والقياسجديد شامل لعقود التأمين يغطي  

( على جميع أنواع عقود التأمين  17. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005ن، الذي صدر في عام ( عقود التأمي4المالي )

)أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض 

راك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشت

( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. 17العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

(، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات 4مالي )وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير ال

( نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية 17المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 لذي يتم استكماله عن طريق: ( في النموذج العام، ا17ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 

 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. •

 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.  •

 

م أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له  ، ويتعين تقدي2023يناير  1يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 (. ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.17للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  (:1معيار المحاسبة الدولي  )  تعديالت على 6-2

  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من 2020في يناير 

 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت:

 

 صود بالحق في تأجيل التسوية، ما المق •

 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي،  •

 وان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتمالية ان تمارس المنشأة حق التأجيل، و •

أداة حقوق ملكية وان شروط وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته  •

 االلتزام لن تؤثر على التصنيف. 

 

. بأثر رجعيم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2023يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

 اقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتف

 

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

اإلشارة   -تجميع األعمال    -  3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  

اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  هو إحاللإلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت 

م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. كما 2018رة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس م، مع اإلشا1989

لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين"   3أضاف المجلس أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

أو تفسير لجنة المعايير  37ت المحتملة التي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزاما

"الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. في نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي  21الدولية رقم 

اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.   للتقرير المالي بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عن احالل

 .بأثر مستقبليم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق  2022يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
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 التنفيذ )تتمة(المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز  -6

 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات المتحصالت قبل االستخدام المنشود   6-4

المتحصالت من االستخدام المنشود والذي  -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو 

تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء يمنع المنشآت الخصم من 

احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة 

ج تلد السلع في الربح او الخسارة. تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتا

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة   بأثر مستقبليم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 

 للتعديالت أثرنشأة بتطبيق التعديل. ليس من المتوقع أن يكون لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم الم

 جوهري على الشركة. 

 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة   6-5

يف التي تحتاج لتحديد أي التكل 37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 

المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر. تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تتضمن  

التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. 

ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 

م. ستقوم الشركة بتطبيق هذه التعديالت 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  التقارير الماليةتسري التعديالت على فترات 

 تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.على العقود التي لم 

 

الشركة التابعة التي تطبيق  –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  – 1المعيار الدولي للتقرير المالي   6-6

 مرة.المعايير الدولية للتقرير المالي ألول 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار تطبيق   -  1على المعيار الدولي للتقرير المالي  

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح عنها في الشركة   1الدولي للتقرير المالي    المعيار"أ"( من    16-رة )دالفق

ريع االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم غلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشا

. يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات التقارير 1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي  16-التي تختار تطبيق الفقرة )د المشتركة

 م مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية %10بة فحص نس -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي   6-7

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 

ط التزام مالي إما جديد أو . توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شرو9على المعيار الدولي للتقرير المالي 

معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض 

  والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل

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

قوم م مع السماح بالتطبيق المبكر. ت2022يناير   1يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

لتي المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى ا

 تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.

 

 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي   6-8

الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً م للمعايير 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 

تقوم المنشآت  وهو أن  41ي من معيار المحاسبة الدول  22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي 

. 41باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

يناير   1في أو بعد  تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ  

 على الشركة. التعديالت تنطبق الم، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022
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 م2020ديسمبر   31 

 

مباني وتحسينات  
على مباني 

 مستأجرة 
آالت ومكائن 
 سيارات  أثاث ومعدات ثقيلة 

أجهزة الحاسب  
 اآللي

مختبر ومعدات  
 أمان

 
 محفزات 

أعمال رأسمالية  
 المجموع  تحت التنفيذ

          
          التكلفة: 

 22,029,125 764,279 136,676 48,624 104,715 31,922 13,574 20,724,705 204,630 في بداية السنة 
 378,477 315,504 - - - - - 60,762 2,211  إضافات 
 ( 2,125) (189,123) 24,021 - 2,041 - 5,105 152,668 3,163 تحويالت 

 ( 2,250) - - - - - - (2,250) - استبعادات
 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

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

          استهالك وانخفاض في القيمة 
 10,180,246 71,392 108,980 48,227 93,127 29,599 12,719 9,743,519 72,683 في بداية السنة 

 1,144,557 - 5,282 397 5,581 721 725 1,123,106 8,745 مخصص محمل للسنة 
 ( 74) - - - - - - ( 74) - استبعادات

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

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

          
 11,078,498 819,268 46,435 - 8,048 1,602 5,235 10,069,334 128,576 م2020ديسمبر   31
 ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
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 م2019ديسمبر   31 

 

مباني 
وتحسينات على  
 مباني مستأجرة

آالت ومكائن 
 سيارات  أثاث ومعدات ثقيلة 

أجهزة الحاسب  
 اآللي

مختبر ومعدات  
 أمان

 
 

 محفزات 

عقود ايجار  
  -رأسمالية  
 أنابيب

 
أعمال رأسمالية  

 المجموع  تحت التنفيذ
           

           التكلفة: 
 21,637,406 1,281,978 2,083 117,916 48,624 99,731 31,922 13,574 19,861,805 179,773 في بداية السنة 

 447,521 354,321 - - - 2,191 - - 88,934 2,075 إضافات 
 (2,083) (872,020) (2,083) 18,760 - 2,793 - - 827,685 22,782 تحويالت 

 (53,719) - - - - - - - (53,719) - استبعادات
 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

 22,029,125 764,279 - 136,676 48,624 104,715 31,922 13,574 20,724,705 204,630 في نهاية السنة 
 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

           استهالك وانخفاض في القيمة 
 9,019,970 - 1,497 106,491 47,646 88,446 26,451 11,362 8,673,989 64,088 في بداية السنة 

 1,144,100 - - 2,489 581 4,681 3,148 1,357 1,123,249 8,595 مخصص محمل للسنة 
القيمة )انظر  االنخفاض في 

 اإليضاح "د" ( 
- - - - - - - - 71,392 71,392 

 (53,719) - - - - - - - (53,719) - استبعادات
 (1,497) - (1,497) - - - - - - - تحويالت 

 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 10,180,246 71,392 - 108,980 48,227 93,127 29,599 12,719 9,743,519 72,683 في نهاية السنة 

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

           
 11,848,879 692,887 - 27,696 397 11,588 2,323 855 10,981,186 131,947 م2019ديسمبر   31

 ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
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 ين.ختيارالطرفالعقد اإليجار قابل للتجديد  إن المصانع ُمقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية في جبيل وينبع. (أ
 

تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المشاريع القائمة إضافةً إلى التكاليف المتكبدة لصالح المصانع القائمة فيما يتعلق بتكاليف  (ب 
 . الشاملة واإلصالحاتالصيانة الدورية 

 
المخطط لها.  يتم استهالك هذه التكاليف على مدى الفترة حتى موعد تتضمن اآلالت، التكاليف المتكبدة للصيانة الدورية  (ج

مليون لاير   75.4م، مبلغ 2020ديسمبر  31الصيانة الدورية القادمة.  بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه التكاليف، كما في 
 مليون لاير سعودي(. 162,4م: 2019سعودي )

 
مليون لاير   117,2م: 2019مليون لاير سعودي ) 908.1لي قيمة دفترية تم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإجما ( د 

 سعودي( بالكامل ولكنها ال تزال قيد االستخدام. 
 
 تم توزيع مصروف االستهالك للسنة كما يلي: (ه 
 
 م 2019 م2020 
   

 1,106,128 1,106,818 تكلفة اإليرادات
 37,972 37,739 ( 21مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 ──────── ──────── 

 1,144,557 1,144,100 
 ════════ ════════ 

 
 عقود اإليجار -8
 

، وسيارات وخطوط انابيب مستخدمة في عملياتها.  تكون فترة عقود يةسكن وحداتلدى الشركة عقود إيجار مختلفة ألراضي، و
 5سنوات واالنابيب  5سنة، والسيارات  11إلى  5ما بين  السكنية والوحداتسنة،  50إلى  30بين  عام ماايجار األراضي بشكل 

 سنوات. 
 

القيمة. تطبق  مكتبية منخفضةد إيجار معدات شهراً أو أقل، وعقو 12محددة لمباني مرافق بفترة إيجار  أيضاً عقودلدى الشركة 
 الشركة اإلعفاءات التي تتعلق بـ "عقود إيجار قصيرة األجل" و"عقود إيجار منخفضة القيمة لهذه العقود.

 
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة: 

 
 المجموع  انابيب  سيارات  سكنية   وحدات أراضي مستأجرة  

      
 179,331 585 10,244 146,667 21,835 م2019يناير  1كما في 
 11,179 - - 527 10,652 إضافات 

 (19,575) (137) (2,655) (13,141) (3,642) مصروف استهالك 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 170,935 448 7,589 134,053 28,845 م 2019ديسمبر    31كما في 
 19,619 - - - 19,619 إضافات 

 ( 18,870) - - ( 18,870) - تعديل فترة اإليجار 
 ( 24,483) ( 137) ( 2,662) ( 14,324) ( 7,360) مصروف استهالك 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 147,201 311 4,927 100,859 41,104 م 2020ديسمبر    31كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة: 
 م 2019 م2020 
   

 171,789 168,244 يناير 1كما في 
 8,807 19,619 إضافات 
 - (18,870) تعديالت

 10,014 7,623 ( 22زيادة فائدة )إيضاح 
 ( 22,366) (30,168) مدفوعات

 ──────── ──────── 
 168,244 146,448 ديسمبر 31كما في 

 ════════ ════════ 
 14,058 19,295 ناقص: الجزء المتداول 

 ════════ ════════ 
 154,186 127,153 الجزء غير المتداول

 ════════ ════════ 
 

 . 27عقود اإليجار المفصح عنها في اإليضاح  االستحقاق اللتزاماتتحليل 
 

 فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل: 
 م 2019 م2020 
   

 19,575 24,483 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
 10,014 7,623 مصروف فائدة على التزامات اإليجار

 377 - اإليرادات( ضمن تكلفة إيجار قصيرة األجل )مدرجة بعقوديتعلق مصروف 
ضمن  مصروف يتعلق بعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة )مدرجة  

 عمومية وإدارية( مصروفات
 

2,721 
 

3,351 
 ──────── ──────── 

 33,317 34,827 مجموع المبلغ المعترف به في قائمة الدخل
 ════════ ════════ 
 

لاير سعودي(. لدى  33,317م: 2019لاير سعودي ) 34,827لدى الشركة اجمالي تدفقات نقدية صادرة بمبلغ  السنة، كانخال 
م: 2019مليون لاير سعودي )  19,619الشركة أيضاً إضافات غير نقدية للموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بمبلغ  

 لاير سعودي(.  8,807و  11,179
 
 الموجودات غير الملموسة   -9

 م2020ديسمبر  31 

 
برامج وتطوير 
 تحت التطوير تقنية المعلومات

 
 المجموع

    التكلفة: 
 46,265 18,491 27,774 في بداية السنة 

 1,359 1,239 120 إضافات 
 2,125 - 2,125 تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات 
 ──────── ──────── ──────── 

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

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

 4,599 - 4,599 مخصص محمل للسنة 
 ──────── ──────── ──────── 

 23,573 - 23,573 في نهاية السنة 
 ──────── ──────── ──────── 

    صافي القيم الدفترية: 
 26,176 19,730 6,446 م2020ديسمبر  31

 ════════ ════════ ════════ 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(  -9
 م 2019ديسمبر  31 

 
برامج وتطوير 
 تحت التطوير تقنية المعلومات

 
 المجموع

    التكلفة: 
 47,522 20,791 26,731 في بداية السنة  
 1,043 - 1,043 إضافات  
 ( 2,300) ( 2,300) - تحويل إلى ممتلكات وأثاث ومعدات 
 ──────── ──────── ──────── 

 46,265 18,491 27,774 في نهاية السنة  
 ──────── ──────── ──────── 

    اإلطفاء:
 14,434 - 14,434 في بداية السنة  
 4,540 - 4,540 مخصص محمل للسنة  
 ──────── ──────── ──────── 

 18,974 - 18,974 في نهاية السنة  
 ──────── ──────── ──────── 

    صافي القيم الدفترية: 
 27,291 18,491 8,800 م2019ديسمبر  31 
 ════════ ════════ ════════ 
 

م، لم يتم تحديد مخاطر 2020ديسمبر    31المنتهية في  استناداً لالختبار السنوي النخفاض القيمة الذي تم من قبل الشركة خالل السنة  
 انخفاض في القيمة. 

 
 الموجودات غير المتداولة األخرى -10

 م 2019 م2020 
   

 99,076 79,610 ذمم مدينة من تملك وحدات سكنية
 69,290 62,699 ُسلف موظفين

 12,233 7,500  (26 إيضاح) أخرى
 ──────── ──────── 

 149,809 180,599 
 ════════ ════════ 

 
 المخزون - 11

 م 2019 م2020 
   

 297,530 393,676 بضائع تامة الصنع
 376,406 352,079 قطع غيار
 133,476 109,355 مواد خام

 7,231 13,865 بضائع في الطريق
 ──────── ──────── 

 868,975 814,643 
 ( 78,700) (60,563) الحركة ومتقادمةناقص: مخصص بضاعة بطيئة 

 ──────── ──────── 

 808,412 735,943 
 ════════ ════════ 
 

مليون لاير سعودي( كمصروف في تكلفة  2.576م: 2019) مليون لاير سعودي 2,032االعتراف بمبلغ م تم 2020خالل السنة 
اإليرادات.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 )تتمة(المخزون  -11
 

 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:
 
 م 2019 م2020 
   

 78,700 78,700 يناير 1الرصيد في 
 - (18,137) عكس قيد خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 78,700 60,563 ديسمبر 31الرصيد في 

 ════════ ════════ 
 
 

 الذمم المدينة التجارية -12
 
 م 2019 م2020 
   

 1,751,156 1,790,053 (26مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 2,117 2,638 أخرى 

 ──────── ──────── 
 1,792,691 1,753,273 
 ════════ ════════ 
 

 فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية: 
 

 متداول المجموع
أقل أو تساوي 

 يوماً  30
يوماً  31من 
 يوماً  60إلى 

يوماً  61من 
 يوماً  90إلى 

 يوماً 
يوماً  91من 
 يوماً  120إلى 

 120أكثر من 
 يوماً 

        
 1,257 338 68 1,180 498 1,789,350 1,792,691 م 2020

 ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 1,776 - 1 643 200 1,750,653 1,753,273 م 2019

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

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

 االئتمان للذمم المدينة التجارية.  
 

 المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة االخرى  - 13
 
 م 2019 م2020 
   

 65,295 106,826 (26ذات عالقة )إيضاح مبالغ مستحقة من جهات 
 19,309 108,500 ضريبة قيمة مضافة مستحقة االستالم من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 ً  49,624 72,673 مصروفات مدفوعة مقدما
 3,927 2,380 سلف موظفين وذمم مدينة

 28,262 11,634 أخرى 
 ──────── ──────── 
 302,013 166,417 
 ════════ ════════ 
 

 االستثمارات القصيرة األجل -14
 

تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابح بالسلع ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر لكن اقل من سنة ويتم االحتفاظ 
  .%1.45الى  %0.7الودائع بين بها لدى بنوك محلية وأجنبية. تتراوح اإليرادات المالية لهذه 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 النقد وما في حكمه   -15
 م 2019 م2020 
   

 136,270 19,758 أرصدة بنكية
 ════════ ════════ 

 
 رأس المال  16

 
مليون سـهم    562.5مليون لاير سـعودي مقسـماً إلى    5.625رأس مال الشـركة المصـرح به والمصـدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 

من الشـركة السـعودية للصـناعات األسـاسـية )سـابك( )"الشـركة  %51لاير سـعودي للسـهم الواحد. الشـركة مملوكة بنسـبة   10بقيمة 
 من آخرين أو يتم تداولها. %49األم"( و

 
 االحتياطي النظامي -17

 
تكوين احتياطي نظامي من صــافي دخلها في كل ســنة إلى أن يتم   %10وفقاً للنظام األســاســي للشــركة، يجب على الشــركة تحويل 

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

 
  منافع الموظفين 18

 م 2019 م2020 
   التزام المنافع المحددة

 560,444 790,553 منافع نهاية الخدمة 
 29,422 60,209 التقاعدمنافع طبية بعد 

 4,394 5,592 مكافآت خدمة طويلة األجل
 ──────── ──────── 

 856,354 594,260 
   منافع أخرى طويلة األجل للموظفين ومنافع إنهاء الخدمة

 26,391 31,404 خطة االدخار 
 ──────── ──────── 

 887,758 620,651 
 ════════ ════════ 

 
 المنافع المحددةالتزام 

ــدر التوجيهات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر.  إن  تقوم إدارة الشـــركة بمراقبة مخاطر جميع برامج التقاعد في الشـــركة وتصـ
 التزامات برامج المنافع المحددة تخضع لمخاطر ديموغرافية وقانونية. 

 
 منافع نهاية الخدمة 

الموظفين في المملكة العربية الســعودية بموجب نظام العمل في المملكة العربية الســعودية إن منافع نهاية الخدمة هي الزامية لجميع 
وسـياسـات التوظيف لدى الشـركة.  تسـتند منافع نهاية الخدمة الى تعويض الموظفين وفترات الخدمة المتراكمة والتي يسـتحق دفعها 

نافع المحددة فيما يتعلق بنهاية خدمة الموظف عن طريق تقدير مبلغ عند انهاء الخدمة أو االســـتقالة أو التقاعد.  يحتســـب التزام الم
تخدام معدل  ابقة.  ثم يتم خصـم هذا المبلغ باـس تقبلية التي حصـل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والـس المنافع المـس

.  يتم إدراج إعادة القياس فوراً في قائمة المركز المالي الخصـم المالئم لتحديد القيمة الحالية اللتزام الشـركة.  هذه منفعة غير ممولة
مع قيد مدين/ دائن مقابل إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشـامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها.  ال يتم إعادة تصـنيف إعادة 

 القياس في قائمة الدخل في فترات الحقة. 
 

 مكافآت خدمة طويلة األجل
خدمة طويلة االجل اسـتنادا الى سـنوات الخدمة.  يتم قياس ذلك بشـكل مماثل اللتزام المنافع المحددة، إال أنه يتم  مكافأةتقدم الشـركة  

 االعتراف بأي إعادة قياس للسنة الحالية في قائمة الدخل.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

40 

 منافع الموظفين )تتمة( -18
 

 المحددةالتزام المنافع  18-1
 ديسمبر:  31يبين الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة كما في  

 م 2019  م2020 
    

 451,054  594,260 التزامات المنافع المحددة للموظفين في بداية السنة 
    

    ُمتضمن في قائمة الدخل
 42,685  52,965 تكلفة خدمة حالية 

 17,306  17,680 ( 22تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة)إيضاح 

 70,645  59,991 
    ُمتضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 93,280  147,429 خسارة اكتوارية على االلتزام 
    

 ( 6,351)  (9,752) دفعات خالل السنة 
 ( 3,714)  53,772 محول إلى / )خارج( الشركة، صافي 

 ────────  ──────── 
 594,260  856,354 التزامات المنافع المحددة في نهاية السنة 

 ════════  ════════ 
 

 فيما يلي توزيع منافع نهاية الخدمة المحملة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية.
 
 م 2019 م2020 
   

 36,577 52,574 تكلفة اإليرادات
 6,108 391 مصروفات عمومية وادارية 

 ───────── ──────── 
 52,965 42,685 
 ════════ ════════ 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للشركة كما هو مبين أدناه:
 
 م 2019 م2020 
   

 % 3.1 %2.4 معدل الخصم 
 % 4.5 %4.5 للتنفيذيين -الرواتب معدل الزيادة في  

 % 6.0 %6.0 لغير التنفيذيين -معدل الزيادة في الرواتب 
 إيضاح )أ( أدناه إيضاح )أ( أدناه  معدل التضخم الطبي
 58 58 متوسط عمر التقاعد

 
م  2024سنوياُ في  %5م إلى 2020في  %9م: انخفضت النسبة السنوية من 2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31كما في  (أ

 م. 2024سنوياً للسنوات ما بعد  %5ونسبة 
 

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

 
الزيادة /) النقص( في التزام المنافع 

 ديسمبر 31المحددة في 
 م 2019 م2020 

   معدل الخصم: 
 ( 18,791) (32,274) نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 19,637 33,864 نقطة أساس  25-النقص بواقع  

   معدل الزيادة في الرواتب:
 17,714 29,357 نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 ( 17,065) (28,183) نقطة أساس  25-النقص بواقع  

   معدل التضخم الطبي
 1,344 3,338 نقطة أساس  25الزيادة بواقع + 
 ( 1,276) (3,164) نقطة أساس  25-النقص بواقع  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

41 

 منافع الموظفين )تتمة( -18
 

 التزام المنافع المحددة)تتمة( 18-1
التزامات المنافع المحددة نتيجة للتغيرات تم تحديد تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تساعد على استقراء التأثير على 

المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي حدثت في نهاية فترة التقرير المالي. تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في 
ر فعلي في  االفتراضات الهامة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على وجود تغي

 التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض. 
 

 سنة(.  10,7م: 2019سنة ) 11.7فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي  
 

 فيما يلي تفاصيل )المكاسب( / الخسائر االكتوارية:

 
 فيما يلي المدفوعات المتوقعة  لبرنامج المنافع المحددة للسنوات القادمة: 

 
وتتعلق   ـسعودي(مليون لاير   5,16م:2019مليون لاير ـسعودي )  10,27المدفوعات التي تمت لخطة المـساهمة المحددة بمبلغ 

 بشكل أساسي بخطة ادخارات منافع الموظفين.
 

 الذمم الدائنة التجارية     - 19
 
 م 2019 م2020 
   

 274,225 567,857 ( 26)إيضاح  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
 183,121 21,804 ذمم دائنة تجارية 

 ──────── ──────── 

 589,661 457,346 
 ════════ ════════ 

 
يوماً. لمزيد من التوضيح بشأن عمليات إدارة مخاطر  60الذمم الدائنة التجارية ال يترتب عليها فائدة وعادة ما يتم تسويتها في فترة 

 (.27السيولة الخاصة بالشركة، انظر اإليضاح )

 م 2019 م2020 
   

 159 78,556 االفتراضات الديموغرافية 
 89,708 73,731 االفتراضات المالية 

 3,413 (4,858) تعديالت الخبرة
 ──────── ──────── 

 147,429 93,280 
 ════════ ════════ 

 م 2019 م2020 
   

 17,743 17,829 خالل االثني عشر شهراً القادمة )فترة التقرير السنوية القادمة(
 15,455 15,432 بين سنة وسنتين

 17,937 24,668 بين سنتين وثالث سنوات
 25,962 18,750 سنواتبين ثالث سنوات وأربع 

 21,328 25,536 بين أربع سنوات وخمس سنوات
 158,083 183,923 بين خمس سنوات وعشرة سنوات



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى -20
 م 2019 م2020 
   

 344,236 340,295 مطلوبات مستحقة الدفع 
 195,300 238,340   (26 إيضاح) مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 15,882 15,338 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ──────── ──────── 
 593,973 555,418 
 ════════ ════════ 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  -21
 م 2019 م2020 
   

 121,200 100,699 (26تكلفة بحث وتقنية )االيضاح 
 88,152 69,082 تكاليف متعلقة بالموظفين

 37,972 37,739 "( هـ"  7استهالك )إيضاح 
 41,749 36,253 تكاليف الخدمات المشتركة

 1,400 1,400 (  26مكافآت مجلس اإلدارة )إيضاح 
 45,677 41,912 أخرى 

 ──────── ──────── 
 287,085 336,150 
 ════════ ════════ 
 

 تكاليف التمويل، صافي -22
 م 2019 م2020 
   

 17,306 17,680 (  1-18إيضاح )المحددة تكلفة فائدة على التزام المنافع 
 10,014 7,623 (8إيضاح )اإليجار تكلفة تمويل على التزامات عقود 

 ( 1,303) (557) التكاليف المالية المتعلقة بفك الوديعة
 65 29 أخرى 

 ──────── ──────── 
 24,775 26,082 
 ════════ ════════ 
 

 اإليرادات األخرى، صافي -23
 م 2019 م2020 
   

 59,779 59,842 إيرادات مناولة، صافي 
 - (16,590) ضريبة االستقطاع

 - (2,176) خسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 767 3,217 عمالت أجنبيةمكسب من صرف 

 ( 10,000) 10,000 عكس / )مخصص( موجودات تحت االنشاء 
 13,900 9,607 أخرى 

 ──────── ──────── 
 63,900 64,446 
 ════════ ════════ 
 

 الزكاة 24
 

 مخصص محمل للسنة
 يتكون مخصص الزكاة المحمل للسنة مما يلي:

 م 2019 م2020 
   

 125,936 119,910 السنة مخصص مكون خالل 
 9,524 20,000 تعديل زكاة يتعلق بالسنة السابقة

 ──────── ──────── 
 139,910 135,460 
 ════════ ════════ 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ذُكر خالف ذلك(
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 )تتمة( الزكاة 24
 

 يستند مخصص الزكاة للسنة الحالية إلى الوعاء الزكوي على النحو التالي:
 م 2019 م2020 
   

 17,897,213 14,462,762 حقوق الملكية
 566,567 714,689 مطلوبات غير متداولة وتعديالت أخرى 

 ( 14,270,612) (11,536,363) موجودات غير متداولة وخصومات أخرى  
 ──────── ──────── 
 3,641,088 4,193,168 

 1,225,232 882,885 الدخل الخاضع للزكاة للسنة 
 ──────── ──────── 
 4,523,973 5,148,400 
 ════════ ════════ 
 

 تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت التي تمت وفقاً لألنظمة المالية ذات الصلة.
 

 المخصصالحركة في 
 مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي: الحركة في

 م 2019 م2020 
   

 119,271 125,936 في بداية السنة 
 135,460 139,910 مخصص مكون خالل السنة 

 ( 128,795) (129,385) مدفوع خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 125,936 136,461 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 
 

 الوضع الزكوي
 31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت على شهادات زكاة حتى تاريخ 

  31م. كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى السنة المنتهية في 2019ديسمبر 
 م. 2015ديسمبر 

 
  91بإجمالي مبلغ م وطالبت بموجبه بزكاة اضافية 2018م إلى 2016م، استلمت الشركة ربطاً للسنوات من 2020ل سنة خال

ً بمراجعة ربط الهيئة وتنوي  مليون لاير سعودي نتيجة لبعض اإلضافات في الزكاة التي قامت بها الهيئة.  تقوم الشركة حاليا
، تم  ذلك معسنوات.  تعتقد اإلدارة أن نتيجة االعتراض ستكون في صالح الشركة. االعتراض على اجمالي مبلغ الربط لهذه ال

 .  القوائم الماليةمليون لاير سعودي في هذه   20تكوين مخصص إضافي بمبلغ 
 

للمساهمين غير كذلك أصدرت الهيئة خالل السنة ربطاً وطالبت بموجبه بالتزام ضريبة استقطاع اضافي على توزيعات األرباح  
  31م ودفعت الشركة المبلغ خالل السنة المنتهية في 2019م إلى 2015مليون لاير سعودي للسنوات من  10,1المقيمين بمبلغ 

 م. 2020ديسمبر 
 

 م من قبل الهيئة.2019لم يتم بعد اصدار الربط لسنة  
 

 ربحية السهم -25
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي:
 م 2019 م2020 
   

 1,089,772 677,574 صافي الدخل للسنة )بآالف الرياالت السعودية(
 ════════ ════════ 

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

 1.94 1.20 األساسية والمخفضة –ربحية السهم )لاير سعودي( 
 ════════ ════════ 
 

 ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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 ة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشترك
 ي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة الشركة: يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يل

 
 ديسمبر   31الرصيد  في   مبلغ المعامالت   طبيعة المعامالت   الجهة ذات العالقة  
 م2019 م 2020  م2019 م 2020     
         مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة أ( 

          
 1,739,869 11,740,96**  6,064,834 5,034,940  بيع منتجات   الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 65,184 6106,82***  25,187 41,641  أخرى  منتجات ومعامالت دفعات مقدمة لشراء مواد ومبيعات    )الشركة األم(   -)سابك(   
 7,500 7,500****   - -  دفعات مقدمة طويلة األجل ألغراض لوجستية    
          
 11,286 249,09**  19,871 70,202  مبادلة منتجات   ذات عالقة أخرى جهات  
 4,845 -  4,845 -  أخرى    
        ──────── ──────── 
        91,904,37 1,828,684 
        ════════ ════════ 

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

 )الشركة األم( 
 

 مدفوعات بالنيابة عن الشركة  
 

2,288,843 2,015,848  *310,331 282,015 
 69,270 68,455*  144,382 121,349  أتعاب بحث وتقنية    

          
شركة أرامكو السعودية )األم النهائية( وشركاتها  

 م(2020يونيو  16التابعة )من تاريخ 
  

 مشتريات مواد أولية وأخرى 
 

1,123,692 
 
- 

 
*322,363 

 
- 

          
الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(   

 )جهة ذات عالقة( 
  

 ترتيبات مناولة البروبان
 

217,447 273,234 
 

*103,208 91,754 
          
 26,486 1,840*  166,765 5,226  خدمات التخزين وأخرى   جهات ذات عالقة أخرى  
          
 - -  1,400 1,400  مكافآت   مجلس اإلدارة  

        ──────── ──────── 
        806,197 469,525 

        ════════ ════════ 
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 (  20مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى )إيضاح  والمبالغ التجارية الدائنةضمن الذمم   مدرج*

 (  12**مدرج ضمن الذمم المدينة التجارية )إيضاح 
 (  13*** مدرج ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى )إيضاح 

 (   10موجودات متداولة أخرى )إيضاح  ضمن**** مدرج 
 

 ضات  كبار موظفي اإلدارةتعوي
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 م 2019 م2020 
   

 6,121 6,580 األجل  قصيرة – رواتب ومنافع أخرى
 832 1,445 األجل قصيرة – منافع ما بعد الخدمة

 ──────── ──────── 
 8,025 6,953 
 ════════ ════════ 
 

 بكبار موظفي اإلدارة. السنة والمتعلقةالمدرجة كمصروفات خالل  أعاله المبالغتمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول 
 

 المعامالت الجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة كانت على النحو التالي: 

شركة بخدمات المحاسبة، والتخزين،  خدمات مع شركة سابك )تنظيم خدمات مشتركة( لتزويد ال  لدى الشركة اتفاقية تقديم (أ
والموارد البشرية، وتقنية المعلومات )برامج الهيكلة/الدعم(، والنقل، والترتيب لتوريد المواد المتعلقة بقطع الغيار للشركة،  

ت  والخدمات الهندسية، والمشتريات، والخدمات ذات الصلة وغيرها من الخدمات العامة. ولدى الشركة أيضاً اتفاقية خدما
 لوجستية مع شركة سابك.

تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء  (ب
 مواد وخدمات للشركة. 

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

 أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة
م غير مضمونة، وال يترتب عليها فائدة ويتم تسويتها نقداً. لم يتم 2020ديسمبر  31إن األرصدة القائمة في السنة المنتهية في 

ديسمبر  31المنتهية في  تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. فيما يتعلق بالسنة
م، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالذمم المدينة المستحقة للجهات ذات العالقة. يتم إجراء  2020

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

 طر األدوات الماليةإدارة مخا   -27
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات 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 
 ياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. تم ادراج افصاحات كمية اخرى ضمن هذه القوائم المالية. بخصوص ق

 
 إطار إدارة المخاطر

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة واإلشراف عليه. قام مجلس اإلدارة  
وهي مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للشركة.  تقوم اللجنة برفع تقارير بانتظام بتكوين لجنة إدارة مخاطر 

 إلى مجلس اإلدارة بشأن أنشطتها.
 

تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة، ووضع الحدود والضوابط  
مخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس المالئمة للمخاطر ومراقبة ال

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة 
 زاماتهم.رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والت
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 إطار إدارة المخاطر )تتمة( 
 

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

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

 
ألدوات المالية بشكل رئيسي النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  تتضمن ا

 والذمم الدائنة والتزامات اإليجار والمطلوبات األخرى.
 

 مخاطر االئتمان
أو الطرف اآلخر بالتزاماته التعاقدية وتنـشأ بـشكل تمثل مخاطر االئتمان مخاطر الخـسارة المالية للـشركة في حالة عدم وفاء العميل 

رئيسـي من الذمم المدينة للعمالء. الشـركة معرضـة لمخاطر االئتمان من أنشـطتها التشـغيلية عن األرصـدة البنكية، واالسـتثمارات  
 قصيرة األجل، والذمم المدينة التجارية.

 
 م 2019 م2020 

   استثمار قصيرة األجل وأرصدة بنكية
   

   أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي )تصنيف مودي(
A1 262,558 876,154 
A2 430,100 344,900 
A3 1,222,500 501,816 

Baa1 1,119,800 1,464,200 
 

──────── ──────── 
 3,034,958 3,187,070 

 ════════ ════════ 
 

 ذمم مدينة تجارية
االئتمان يتأثر بصـورة رئيسـية بالخصـائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك فإن اإلدارة تأخذ بالحسـبان إن تعرض الشـركة لمخاطر  

ديموغرافية قاعدة عمالء الشــــركة بما في ذلك مخاطر تعثر الصــــناعة والدولة التي يعمل فيها العميل حيث أن هذه العوامل ذات 
ة المتراجعة في الوقت الراهن.  وكذلك من الناحية الجغرافية ال تأثير على مخاطر االئتمان وبشـكل خاص في الظروف االقتصـادي

 يوجد تركز لمخاطر االئتمان.

ائتمانية. إن من سـياسـة الشـركة أن جميع العمالء  وذات مالءةجهات ذات عالقة مرموقة   ثالثة أوتتعامل الشـركة فقط مع أطراف  
 جراءات تحقق ائتماني. التعامل مع الشركة تجارياً الخضوع إل الرغبة فيممن لديهم 

 يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعميل اســتناداً الى بطاقة أداء التصــنيف االئتماني.  وكذلك يتم مراقبة الذمم المدينة باســتمرار في ظل
 النتيجة وهي أن مدى تعرض الشركة إلى ديون معدومة غير جوهري.

من رـصيد الذمم   %99.8م، يمثل رـصيدها 2020ديـسمبر   31قط.  كما في تقوم الـشركة ببيع منتجاتها الرئيـسية إلى ـشركة ـسابك ف
يوـماً بشــــــكل    130إلى  30(.  ال يترـتب على اـلذمم الـمديـنة التـجارـية ـفاـئدة وـمدتـها من %99.2م:  2019الـمديـنة التـجارـية الـقائـمة )

ــمبر   31عام.  كما في  ــترداد بالكامل2020ديسـ وتعتبر اإلدارة أنها لم تتعرض النخفاض  م، إن الذمم المدينة التجارية قابلة لالسـ
 في القيمة.

بوضـــع ســـياســـة ائتمان بموجبها يتم تحليل كل عميل جديد بشـــكل فردي لقياس المالءة االئتمانية قبل تقديم أحكام  الشـــركةقامت 
ليم القياـسية للـشركة.  تتضـمن مراجعة الـشركة تصـنيفات خارجية عند توفرها وفي بعض الحاالت مراجع  وـشروط االـستالم والتـس

بنكية.  يتم وضــع حدود شــراء لكل عميل تمثل الحد األقصــى للمبلغ االفتتاحي دون طلب الموافقة من لجنة إدارة المخاطر. ويتم 
مراجعة هذه الحدود كل ربع سـنة.  العمالء الذين ال يسـتوفون معايير جودة المالءة االئتمانية للشـركة، يمكنهم التعامل مع الشـركة 

 س الدفع المسبق. على أسا
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 الذمم المدينة التجارية )تتمة(

يتم تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يعكس 
الحساب المخرجات المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير المالي حيال  
األحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في 

 لي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. يتم مراقبة الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة.تاريخ التقرير الما
 تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بسبب الذمم المدينة التجارية غير جوهري نظراً لعدم وجود خبرة سابقة للشركة في خسائر االئتمان. 

 
 الضمانات

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

 ا من مصادر السيولة. على المكشوف وتجديد التسهيالت االئتمانية وغيره
 

 مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على 

المستطاع، بأن لديها سيولة كافية شكل موجودات مالية أخرى. وتتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر  
للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر  

 بسمعة الشركة.
 
بما في ذلك خدمة االلتزامات  تقوم الشركة بالتأكد من أن لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، 

 المالية؛ وال يشمل ذلك األثر المحتمل للظروف غير العادية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
 

وستستمر كذلك بإدارتها.  وهذا يتضمن خطة تجاب مالية تتضمن سيناريوهات  19قامت الشركة بإدارة المخاطر الناتجة عن كوفيد 
 خطط طوارئ وفحص الضغط الخاص بتوقعات التدفقات النقدية وتحليل الحساسية.  و
 

 التركز المفرط للمخاطر
المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو  تنشأ تركزات

وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية 
 الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة محددة.   أو الظروف األخرى. تشير التركزات إلى

 
محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة  بالشركة ارشاداتولتجنب التركز الحاد للمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة 

ة وفقاً لذلك. يستخدم التحوط االختياري ضمن الشركة إلدارة تركزات متنوعة. يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحدد
المخاطر من حيث العالقة ومستويات الصناعة. 
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 يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للشركة استناداً إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: 
 

 م 2020 

 خالل سنة واحدة  
  من سنة إلى

 المجموع  سنوات  5أكثر من  سنوات  5
     

 589,661 - - 589,661 ذمم دائنة تجارية 
 194,016 64,077 97,786 32,153 التزامات عقود اإليجار 

 253,678 - - 253,678 أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 875,492 97,786 64,077 1,037,355 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 م2019 

 المجموع  سنوات  5أكثر من  سنوات  5-1ما بين  خالل سنة  
     

 457,346 - - 457,346 ذمم دائنة تجارية 
 193,272 100,740 63,547 29,085 التزامات عقود اإليجار 

 211,182 - - 211,182 أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 697,613 63,547 100,740 861,800 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار الفائدة، وأسعار 
األسهم التي قد تؤثر على دخل الشركة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة 

 السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.التعرضات إلى مخاطر 
 

أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر  العملة ومخاطرتتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
 أسعار األسهم ومخاطر البضاعة.

 
 مخاطر العملة

قروض المسجلة بعمالت غير العملة التشغيلية للشركة وبصورة الشركة معرضة لمخاطر العملة على المبيعات والمشتريات وال
رئيسية عملة اليورو.  العمالت المسجل بها هذه المعامالت بصورة رئيسية تتمثل في عملة اليورو والدوالر األمريكي والجنيه  

األرصدة  فال توجد مخاطر عملة على  اإلسترليني والين الياباني.  وبما أن سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي  
 األمريكي. بالدوالر

 
التعرض   على صافيوفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المسجلة بعمالت اجنبية تقوم الشركة بالتأكد من اإلبقاء  

معالجة االختالالت القصيرة للمخاطر ضمن مستوى مقبول عن طريق شراء أو بيع عمالت اجنبية باألسعار الفورية عند اللزوم ل
 األجل.

 
يوضح الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التغير المعقول المحتمل في معدالت صرف اللاير السعودي واليورو مع بقاء جميع  

 سمبر:دي  31المتغيرات األخرى ثابتة للموجودات والمطلوبات النقدية للشركة بعد طرح التحوطات التي أدرجت للسنة المنتهية في  
 
 الربح )الخسارة( من خالل قائمة الدخل 

 م 2019 م2020 
 EURO EURO 
 /+- 5 % /+- 5 % 

   الزيادة في معدل الصرف  
 884 2,446 يورو / لاير سعودي 
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 األجنبية كما يلي:كان التعرض لمخاطر أسعار العمالت 
 م2020 

 يورو 
جنيه  

 استرليني
 

 ين ياباني
درهم  

 إماراتي 
أي عملة   

 أخرى
          

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

 -  -  (1)  (29)  ( 10,622) مجموع صافي التعرض النقدي

 
 م 2019 
 أخرى   GBP  JPY  AED  اليورو 

          
 (6)  (6)  ( 153)  (94)  (4,209)  دائنة تجارية ذمم 

 (6)  (6)  ( 153)  (94)  (4,209)  مجموع صافي التعرض النقدي

 
 مخاطر السلع 

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

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 فيما يلي تفاصيل تصنيف األدوات المالية: 
 
 م 2019  م2020 

 المجموع 
الموجودات المالية 

 بالتكلفة المطفأة

الموجودات  
المالية بالقيمة 
العادلة من 
خالل قائمة 

 الدخل 

الموجودات 
المالية بالقيمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 

 المجموع 
الموجودات المالية 

 بالتكلفة المطفأة

الموجودات  
المالية بالقيمة من 

خالل قائمة 
 الدخل

الموجودات 
المالية بالقيمة 
العادلة من 

الدخل خالل 
 الشامل اآلخر

          الموجودات المالية  

 ذمم مدينة تجارية
 

1,792,691 
 

1,792,691 - - 
  

1,753,273 
 

1,753,273 - - 

استثمارات قصيرة 
 األجل

 
3,015,200 

 
3,015,200 - - 

  
3,050,800 

 
3,050,800 - - 

 نقد وما في حكمه
 

19,758 
 

19,758   
  

136,270 
 

136,270   
 ─────── ─────── ───── ──────  ─────── ─────── ───── ────── 

 - - 4,940,343 4,940,343  - - 4,827,649 4,827,649 المجموع
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════  ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 

 

  

 م 2019  م2020

 المجموع
المطلوبات بالتكلفة 

 المطفأة

المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة 
 الدخل 

 

 المجموع
المطلوبات 

 بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة 
 الدخل

        المطلوبات المالية

 - 168,244 168,244  - 146,448 146,448 التزامات عقود اإليجار

 - 457,346 457,346  - 589,661 589,661 ذمم دائنة تجارية

  211,182 211,182   253,678 253,678 ذمم دائنة اخرى
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 - 836,772 836,772  - 989,787 989,787 المجموع
 ════════ ═════════ ═════════  ════════ ═════════ ═════════ 

 
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في نهاية سنة التقرير المالي يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المذكورة 

أعاله.
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دارة رأسمال الشركة هو دعم أعمالها  يمثل رأس المال حقوق الملكية المتعلقة بحقوق الشركاء في الشركة. إن الهدف الرئيسي إل
 وزيادة العائد للمساهمين.

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

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

رة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين. لم تطرأ أية مقسوًما على إجمالي حقوق المساهمين. كما يقوم مجلس اإلدا
 تغيرات على طريقة إدارة الشركة لرأس المال خالل السنة. ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً. 

 
 فيما يلي دين الشركة إلى نسبة رأس المال المعدلة: 

 م 2019 م2020 
   

 1,927,595 2,354,301 مجموع المطلوبات
 ( 136,270) (19,758) ناقص: نقد وما في حكمه

 ──────── ──────── 
 1,791,325 2,334,543 صافي الدين 

 ──────── ──────── 
   

 16,142,812 14,985,457 مجموع حقوق الملكية
 7,994 155,423 زائد: مبلغ متراكم بشكل مباشر في حقوق الملكية متعلق بتعديالت تقييم اكتواري 

 ──────── ──────── 
 16,150,806 15,140,880 رأس المال المعدل 

 ──────── ──────── 
 % 11 %15  الدين إلى نسبة رأس المال المعدلة

 
 قياس القيمة العادلة -29

 
العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم إن القيمة 

بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في  
ركة الوصول إليها في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء المتعلقة  أكثر األسواق فائدة والتي يمكن للش

 به.
 

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة واإلفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية  
 وغير المالية. 

 
للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيم  عند قياس القيمة العادلة  

العادلة ضمن مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم، وذلك 
 على النحو التالي: 

 معدلة( المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة. ير)غ: األسعار 1المستوى  •

: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو  2المستوى  •
 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.

 خالت للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.: مد3المستوى  •
 

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

 أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

 ث فيها التغير.تعترف الشركة بالتنقالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حد
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قامت اإلدارة بتقييم النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة 

التجارية والتزامات عقود اإليجار والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد االستحقاق 

 لهذه األدوات.  القصيرة األجل 

 

 التغيرات في االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية   -30
 

 التغيرات في االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية
  

 يناير 1

 م 2020

 

 إضافات

 

 التدفقات النقدية

 

 أخرى

ديسمبر  31

 م 2020

      

 127,153 ( 27,033) - - 154,186 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار 

 19,295 34,656 ( 30,168) 749 14,058 الجزء المتداول من التزامات اإليجار 

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

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

 161,786 7,623 ( 1,718,212) 1,688,249 184,126 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

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

  
 يناير 1

 م 2019

 

 إضافات

 

 التدفقات النقدية

 

 أخرى

ديسمبر  31

 م 2019

      

 154,186 ( 14,058) - 7,954 160,290 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

 14,058 10,014 ( 22,366) 14,911 11,499 الجزء المتداول من التزامات اإليجار

 15,882 - ( 2,112,456) 2,109,375 18,963 ( 20توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 

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

 184,126 ( 4,044) ( 2,134,822) 2,132,240 190,752 األنشطة التمويليةمجموع المطلوبات من 

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

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

المعلن عنها المستحقة بسبب مرور الوقت التي لم تدفع بعد في نهاية السنة.  تّصنف الشركة الفائدة المدفوعة  وتوزيعات األرباح 

 كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية.
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 )شركة مساهمة سعودية( 
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 المعلومات القطاعية  -31

 

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

وهذه األطراف مجتمعة تمثل التنفيذيين المسؤولين عن صناعة القرارات للشركة )صنّاع القرار(. يقوم صنّاع القرار بمراجعة نتائج 

بيعة المعقدة لألعمال والمرافق الشركة ككل حيث يعتقدون بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة للشركة نظراً للط

المتداخلة التي تمر من خاللها مراحل تصنيع المنتجات في ذات الوقت ونظراً لطبيعة سوق المنتجات. وبالتالي يتم التعامل مع 

 الشركة كقطاع تشغيلي واحد وتم إظهار نتائج الشركة ومركزها المالي آنفاً.

 

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

 

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

 ملكة العربية السعودية مقراً لها أيضاً. ( والتي تتخذ من الم26شركتها االم )سابك( بشكل رئيسي )االيضاح 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -32

 

 التزامات

مليون لاير سعودي(  339م: 2019مليون لاير سعودي ) 317م، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في 

 تتعلق بمصروفات رأسمالية.

 

 الضمانات

مليون لاير سعودي ضمن دورة أعمالها   10.6أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابةً عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ  

 مليون لاير سعودي(. 0.5م: 2019م )2020سبتمبر  31العادية كما في 

 

 توزيع صافي الدخل -33

 

لاير سعودي  2مليون لاير سعودي )بواقع  1,125قدية بمبلغ م، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح ن2019ابريل  4في 

 من القيمة االسمية لألسهم. %20م بما يمثل 2018للسهم( للنصف الثاني من عام  

 

لاير   1.75مليون لاير سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع  984.37م، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 2019مايو  12في 

 من القيمة االسمية لألسهم. %17.5م بما يمثل 2019لنصف األول من عام سعودي للسهم( عن ا 

 

لاير  1.75مليون لاير سعودي )بواقع  984.37م، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2020مارس  15في 

لألسهم. وعليه يكون إجمالي توزيعات األرباح من القيمة االسمية  % 17.5م بما يمثل 2019سعودي للسهم( للنصف الثاني من عام 

  لاير سعودي للسهم(. 3.50مليون لاير سعودي )بواقع  1.968،74م هو 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

لاير   1.25مليون لاير سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع  703.13م، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 2020مايو  11في 

من القيمة االسمية لألسهم. ويكون تاريخ االستحقاق لهذه  %12.5م بما يمثل 2020سعودي للسهم( عن النصف األول من عام 

 م. 2020يوليو  9التوزيعات من األرباح إلى المساهمين المسجلين في تداول )السوق المالية السعودية( في نهاية تداول يوم 

 

مليون   703.13م بمبلغ 2020اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للنصـف الثاني من ـسنة م، أوصـى مجلس  2020ديـسمبر   24بتاريخ 

ــعودي )بواقع  ــاهمين في اجتماع الجمعية   1.25لاير س ــع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المس ــهم(.  تخض ــعودي للس لاير س

ــنة المنتهية في  م.  وعليه يكون إجمالي توزيعات األرب2021قع انعقادها في مارس والعمومية والمت ــمبر   31اح للسـ م 2020ديسـ

 لاير سعودي للسهم(. 2.50مليون لاير سعودي )بواقع 1,406,25هو 
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 19تأثير كوفيد  -34

 

ى م، وانتشاره الواسع في األراضي الصينية وعلى المستوى العالمي الحقاً أد2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  

ً بما في ذلك المملكة العربية السعودية. كما اعتبرت منظمة الصحة   العالمية كوفيد إلى توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالميا

كجائحة مع اصدار تعليمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشركاتها. اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم األحكام 19

 م. 2019ديسمبر  31الخاصة بها ومصادر التقديرات الرئيسية المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

عمليات الشركة وأعمالها التجارية    الكلي علىامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير  م، ق2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية  

بما في ذلك بعض العوامل التي تشمل قنوات التوريد وأثر انخفاض أسعار البترول ومعدالت تشغيل مصانعها والحجم المفقود والطلب 

الشركة ال تواجه تأثير سلبي   - كما في تاريخ اصدار هذه القوائم المالية  - على المنتجات. بناء على هذا التقييم، استنتجت اإلدارة بأن 

وال يتطلب ذلك عمل تعديالت جوهرية على األحكام  19جوهري يجب إجراؤها على عملياتها وأعمالها التجارية نتيجة كوفيد 

 م. 2020ر ديسمب  31واالفتراضات والتقديرات الرئيسية في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 

ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين ودعم الحفاظ على ومنع التفشي في مناطق التشغيل واالمكان اإلدارية، اتخذت الشركة إجراءات 

والتباعد االجتماعي في أمكان العمل والنظافة الحثيثة   بُعد عن تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل 

وزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد من السفر غير الضروري واالقرار الصحي لمكان العمل وت

 وقياس درجة الحرارة. 

 

حتى تاريخه في هذه القوائم المالية. يعمل كل من المركز المالي القوي بما في  19 كوفيد لـِ جائحةتم بيان اآلثار المالية والتشغيلية  

ذلك الوصول إلى النقد واإلجراءات التي اتخذتها الشركة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة لشركتها االم في التأكيد على أن لدى 

أن يؤدي إلى  الحالي يمكن. إال أن عدم التيقن 19جائحة كوفيد الشركة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار 

نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي  والتقديرات إلى  في االفتراضاتتغير مستقبلي 

ول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية ح

 التأثير بناًء على التطورات المنظورة.

 

 الموافقة على القوائم المالية -35
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