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   شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 الصفحة 
     
   

 ۲ القوائم المالیة األولیة الموجزة تقریر حول فحص 
  

 ۳ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
  

 ٤ قائمة الدخل األولیة الموجزة 
  

 ٥ قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة 
  

 ٦ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموجزة 
  

 ۷ قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
  

 ٥۱ - ۸ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
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   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
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 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۸ 

 معلومات الشركة  ۱
 

المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب) ("الشركة")، ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة ینبع في 
الصادر بإعالن تأسیس الشركة في    ٤۹) وفقاً للقرار الوزاري رقم  ۲۰۰٦فبرایر    ۱۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۷محرم    ۱٤بتاریخ    ٤۷۰۰۰۰۹٤۳۲التجاري رقم  

  ۲۳ھـ (الموافق  ۱۳۲٦رجب    ۱۸بتاریخ    ۱۳٦۷). حصلت الشركة على الترخیص الصناعي رقم ص/۲۰۰٦فبرایر    ۱۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۷محرم  ۱۲
ة.  ). تعمل الشركة في تصنیع المنتجات البتروكیماویة وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المطبقة في المملكة العربیة السعودی۲۰۰٥أغسطس  

  .٤۱۹۱۲، مدینة ینبع الصناعیة ۳۱۳۹٦. یقع المكتب المسجل للشركة في ینبع، ص.ب ۲۰۱۰مارس  ۱بدأت الشركة في مزاولة نشاطھا التجاري في 
 

    ن قبل مجلس اإلدارة في ـــم  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تمت الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في  
 .۲۰۲۲یولیو  ۲٥

 
 أسس اإلعداد  ۲

 
 بیان االلتزام  ۲-۱

 
"التقاریر المالیة األولیة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر    ۳٤المالیة األولیة الموجزة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  أعدت ھذه القوائم  

المالیة األولیة الموجزة على أساس   االستمرار في  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. وأعدت الشركة القوائم 
 أعمالھا.

 
علیھ یجب قراءتھا  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من القوائم المالیة السنویة، و

لیست    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تائج الفترة األولیة المنتھیة في  . باإلضافة إلى ذلك، فإن ن۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱مع القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  
 ). ٥-۲(راجع اإلیضاح  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱بالضرورة مؤشراً على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 أسس القیاس  ۲-۲

 
ھو موضح في السیاسات المحاسبیة ذات الصلة في القوائم المالیة السنویة    أعدت ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء ما

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۲-۳
 

أقرب ألف لایر سعودي، ما لم  تظھر ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي وھو أیًضا العملة الوظیفیة للشركة. تم قریب جمیع األرقام إلى  
 ینص على خالف ذلك. 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة  ٤-۲

 
ة للشركة، وعلیھ، لم  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة التقریر الحالیة. لم یكن للتعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجز 

 سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي. یكن على الشركة تغییر 
 

ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل مبكر من قبل    ۲۰۲۲یونیو   ۳۰لقد تم إصدار بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر  
بتقییم ھذه المعاییر ومن غیر المتوقع   أن یكون لھا أثر جوھري على الشركة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى  الشركة. تقوم اإلدارة حالیاً 

 معامالتھا المستقبلیة المتوقعة. 
 

 تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ٥-۲
 

لموجودات والمطلوبات، واإلفصاح  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة استخدام بعض التقدیرات واألحكام الھامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة ل
تقییم یتم  التقریر.  فترة  والمصاریف خالل  لإلیرادات  المدرجة  المبالغ  التقریر، وكذلك  تاریخ  كما في  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  التقدیرات    عن 

التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة    واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة
بھا. كانت االحكام الھامة  بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة  

ق االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیر ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالیة للسنة  التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة وطر
  .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
، فإن أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل  ۱۹-ومع ذلك، في حالة عدم التأكد الحالیة بسبب كوفید

الشكوك  جوھري على   الوضع تطوًرا سریعًا في ظل  لتطور  المستقبلیة. ونظًرا  الفترات  في  المتأثرة جوھریة  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفتریة  القیم 
 ). ۱۷المستقبلیة، ستستمر اإلدارة في تقییم اآلثار بناًء على التطورات المستقبلیة (راجع اإلیضاح 
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۹ 

 ومصنع ومعدات ممتلكات   ۳
 

 
لفترة الستة أشھر المنتھیة  

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 للسنة المنتھیة  

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
   

   التكلفة: 
 ۲۲٬٤۰۳٬۲۲۷ ۲۲٬۷۰۸٬٤۸٥ في بدایة الفترة/ السنة 

 ۳۹٤٬۷۳۰ ۱٤۳٬۱٤٤ إضافات خالل الفترة/ السنة 
 - ) ٥٥٬۰۳۰( ) ۱-۳(إیضاح  تحویل إلى موجودات غیر متداولة أخرى

 ) ۸۹٬٤۷۲( ) ۱٤٬٤۰٦( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ۲۲٬۷۰۸٬٤۸٥ ۲۲٬۷۸۲٬۱۹۳ في نھایة الفترة/ السنة 

   
   االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة: 

 ۱۱٬۳۲٤٬۷۲۹ ۱۲٬٥۸۰٬۲۹۷ في بدایة الفترة/ السنة 
 ۱٬۲۳۱٬۷٤۷ ٥٥۸٬٥۲٦ المحمل للفترة/ للسنة 

 ۱۱۱٬۸۸۹ ) ۱۱٬۰٥٥( )۲-۳(إیضاح  االنخفاض في القیمة المحمل للفترة / للسنة(عكس) / 
 ) ۸۸٬۰٦۸( ) ۱۰٬۸۰۸( استبعادات خالل الفترة / السنة 

 ۱۲٬٥۸۰٬۲۹۷ ۱۳٬۱۱٦٬۹٦۰ في نھایة الفترة/ السنة 
   

 ۱۰٬۱۲۸٬۱۸۸ ۹٬٦٦٥٬۲۳۳   صافي القیمة الدفتریة كما في نھایة الفترة / السنة
 

 . التكلفة المحولة تكلفة بناء الوحدات السكنیة ، والتي تم تحویلھا للموظفین المؤھلین ضمن برنامج تملك المنازل وفقًا لسیاسات الشركةتمثل  ۳-۱
 

                            ملیون   ٤۸٬٤  بمبلغ  القیمة  في  انخفاض  اإلدارة  سجلت  فني،   عطل  نتیجة  الشركة  لمصانع  المخطط  غیر  اإلغالق  وبسبب،  ۲۰۲۱  خالل  ۳-۲
   .الفرن ملفات مقابل سعودي لایر

 
  لالستخدام،  صالًحا  یزال   ال  الفرن  ملفات  مكونات  أحد  أن  وقررت  تقییمھا  اإلدارة  أعادت ،  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في    خالل
 ملیون لایر سعودي.  ۱۱٬۱ بمبلغ  العالقة ذات القیمة في  االنخفاض عكس تم علیھ،  وبناءً 

 
 موجودات غیر متداولة أخرى ٤

 

 
  یونیو ۳۰

۲۰۲۲ 
دیسمبر   ۳۱  

۲۰۲۱ 
   

 ۷۷٬۸٥٥ ۱۱٤٬۰٥٤ ذمم مدینة من تملك المنازل 
 ٦۳٬٦۰۱ ٦۳٬٦۰۱ )۱۳(إیضاح  مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

 ٥۹٬٤۷۷ ٥٥٬٤٦٥ سلف موظفین 
 ۲۳۳٬۱۲۰ ۲۰۰٬۹۳۳ 

 
 وموجودات متداولة أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً   ٥

 

 
  یونیو ۳۰

۲۰۲۲ 
 دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
   

 ۱۹۹٬۳۹۹ ۲۰۱٬٥۱٥ )۱۳(إیضاح  مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
 ٥۱٬۳۱۳ ۱٦۷٬۸۷۰   ضریبة القیمة المضافة مستحقة القبض

 ۱٬۸۷٥ ۳۷٬٥۰۰ مطالبة تأمین مدینة 
 ۱۳٬۸۱٥ ۰٬٤۷۲۲ سلف موظفین وذمم مدینة 

 ۷۸٬۷۳۱ ۳٦۸٬۱۲ مدفوعة مقدماً مصاریف 
 ۱٥٬۳٤۳ ۱٤٬۰۸۲ أخرى

 ٤٦٤٬۸۰٥ ۳٦۰٬٤۷٦ 
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 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱۰ 

 استثمارات قصیرة األجل  ٦
 

بنوك محلیة  ى تمثل االستثمارات قصیرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات آجال استحقاق أصلیة تتجاوز ثالثة أشھر لكن اقل من سنة ویتم االحتفاظ بھا لد
 وأجنبیة. تحقق ھذه اإلیداعات إیرادات مالیة وفقاً لألسعار السائدة في السوق. 

 
 رأس المال  ۷

 
ریاالت سعودیة    ۱۰ملیون سھم بقیمة اسمیة    ٥٦۲٬٥ملیون لایر سعودي مقسم إلى    ٥٬٦۲٥یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل  

 ٪ مملوكة ألطراف أخرى أي مطروحة للتداول العام. ٤۹٪ لشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) و٥۱لكل منھا. الشركة مملوكة بنسبة 
 

 منافع الموظفین  ۸
 

 
  یونیو ۳۰

۲۰۲۲ 
 دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
   

 ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ ۹۳۳٬۹۷۳ )۱-۸التزامات المنافع المحددة (إیضاح 
 ٤۷٬۷۱۳ ٤۹٬٦۷٥ أخرى

 ۹۸۳٬٦٤۸ ۱٬۱٥٥٬۹٦٤ 
 

 التزام المنافع المحددة  ۸-۱
 

 یبین الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة: 
 

 

لفترة الستة أشھر المنتھیة  
یونیو ۳۰في   

۲۰۲۲ 

 للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۲۱ 
   

 ۸٥٦٬۳٥٤ ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ بدایة الفترة/ السنة التزام المنافع المحددة في 
 ۷٥٬٥۱٥ ۳٥٬۹٦۸ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۲۰٬۸۱۱ ۱۱٬۳٤٤ تكلفة الفائدة على التزام منافع محددة 
 ) ۷۲٬٥۱۰( ) ۲۲٤٬٥۰٥( ربح اكتواري على االلتزام 

 ) ۱۷٬٦۲۱( ) ۲٬۹۱٦( مدفوعات خالل الفترة/ السنة 
 ۲٤٥٬۷۰۲ ۳۱۸٥٬ ، بالصافي من جھات ذات عالقة  محول

 ۱٬۱۰۸٬۲٥۱ ۹۳۳٬۹۷۳ التزام المنافع المحددة في نھایة الفترة/ السنة 
 

 صافي مصروف المنافع المحدد: 
 

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

 

 
یونیو ۳۰  

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲  
   

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

 إیضاح (أ) أدناه  إیضاح (أ) أدناه  معدل التضخم الطبي 
 ٥٤ ٥٤ متوسط عمر التقاعد 

 
النسبة السنویة من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )أ( ٪ سنویا  ٥ونسبة    ۲۰۲٥٪ سنویا في  ٥إلى    ۲۰۲۱٪ في  ۹، انخفضت 

 للسنوات الالحقة. 

 
  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو
  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۳۸٬٤٥٤ ۳٥٬۹٦۸ ۱۹٬٥۸٥ ۱۷٬۷۹٤ الخدمة الحالیة تكلفة 
 ۱۰٬۲٥٤ ۱۱٬۳٤٤ ٥٬۰٥۱ ٥٬۱۰٦ تكلفة الفائدة على التزام منافع محددة 

 ٤۸٬۷۰۸ ۲٤۷٬۳۱ ۲٤٬٦۳٦ ۲۲٬۹۰۰ صافي مصروف المنافع المحدد 



   شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)
   (شركة مساھمة سعودیة)

   الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱۱ 

 

 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى ۹
 

 
یونیو ۳۰  

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲  
   

 ۱٬۰۲٥٬۳٥٦ ٦۷٤٬۷٤٤ )۱۲(إیضاح  مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
 ۳۱۱٬۱۲۸ ۱۳٦٬۰۲٦ مطلوبات مستحقة 

 ۱۷٬۸۳۳ ۳۰٬۹٦٤ ) ۱٥توزیعات أرباح دائنة (إیضاح 
 ۸٤۱٬۷۳٤ ۱٬۳٥٤٬۳۱۷ 

 
 الزكاة  ۱۰

 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل للسنة / للفترة كاآلتي: 
 

 

لفترة الستة أشھر المنتھیة  
 یونیو ۳۰في 

۲۰۲۲ 

 للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
   

 ۱۳٦٬٤٦۱ ۲۰۳٬۷۰۸ في بدایة الفترة/ السنة 
 ۱۹۷٬٤۰۲ ۷۸٬۳۸۱ ُمخصص خالل الفترة/ السنة 
 ) ۱۳۰٬۱٥٥( ) ۱٥۷٬۰۷٦( المدفوع خالل الفترة / السنة 

 ۲۰۳٬۷۰۸ ۱۲٥٬۰۱۳ في نھایة الفترة/ السنة 
 

. كما ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") وحصلت على شھادات زكاة حتى تاریخ  قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى  
 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتسویة مستحقاتھا الزكویة وأنھت ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى السنة المنتھیة في 

 
ملیون لایر سعودي نتیجة لبعض    ۹۱وتمت مطالبتھا بموجبھ بزكاة إضافیة بمبلغ    ۲۰۱۸إلى    ۲۰۱٦، استلمت الشركة ربطاً للسنوات من  ۲۰۲۰خالل  

راض ستكون  اإلضافات في الزكاة التي قامت بھا الھیئة. تقدمت الشركة باعتراض على مجموع مبلغ الربط لتلك السنوات وتعتقد اإلدارة أن نتیجة االعت
 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي في القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  ۲۰٬۰بلغ مخصص إضافي بمتسجیل لصالح الشركة إضافة إلى ذلك، تم 

 
ملیون لایر سعودي مقابلھا قامت   ۸٬٥وطالبت بموجبھ بزكاه إضافیة بمبلغ  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹، استلمت الشركة ربطاً من الھیئة للسنتین ۲۰۲۱خالل 

اإلضافیة وفقاً لطلب الھیئة واعترضت على مجموع مبلغ الربط لھذه السنوات. تعتقد   من الزكاة ٪۲٥الشركة بتسجیل مخصص لھا. دفعت الشركة 
 اإلدارة أن نتیجة االعتراض ستكون في صالح الشركة. 

 
 ربحیة السھم الواحد  ۱۱

 
األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة.  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربحیة للفترة العائدة إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد  

 وبما أن الشركة لیس لدیھا أي أسھم محتملة مخفضة، فإن الربحیة المخفضة للسھم ھي نفس الربحیة األساسیة للسھم الواحد. 
 

 
  

 
  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو
  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۱۰۱٬۳۰۷ ۷۸٬۳۸۱ ٦۸٬۷۲۳ ٤۰٬٥٤۷ الحالیة زكاة تتعلق بالفترة 
 ۸٬۱۱۳ - ۸٬۱۱۳ - تعدیل على الزكاة المتعلقة بالسنة السابقة

 ٤۰٬٥٤۷ ۷٦٬۸۳٦ ۷۸٬۳۸۱ ۱۰۹٬٤۲۰ 
     

یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۱٬۰۱٦٬٦٥۸ ٥۷۱٬٥۲۷ ٥۹٦٬۳٦۷ ۲۸۸٬٤۹٦ صافي الدخل للفترة (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ٥٦۲٬٥۰۰ ٥٦۲٬٥۰۰ ٥٦۲٬٥۰۰ ٥٦۲٬٥۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)

األساسیة   -ربحیة السھم (باللایر السعودي) 
 ۱٬۸۱ ۱٬۰۲ ۱٬۰٦ ۰٬٥۱ والمخفضة 



   شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)
   (شركة مساھمة سعودیة)

   الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱۲ 

 

 العادلة قیاس القیمة  ۱۲
 

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

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

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

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

امل في السوق  المتعاملین في السوق یعملون من منطلق مصالحھم االقتصادیة المثلى. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المتع
لى لألصل أو من خالل بیعھ لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سیقوم باالستخدام األمثل واألعلى  على تولید منفعة اقتصادیة باالستخدام األمثل واألع

 لألصل. 
 

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

 
توى المدخالت الجوھریة  یتم تصنیف جمیع األدوات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة أو المفصح عنھا ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، استناداً إلى أدنى مس 

 لقیاس القیمة العادلة ككل كما یلي: 
 

 في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. : أسعار السوق المعلنة (غیر المعدلة) ۱المستوى  •
 : أسالیب التقییم التي یكون فیھا أقل قدر من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة یمكن رصدھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. ۲المستوى  •
 مة العادلة ال یمكن رصدھا. : أسالیب التقییم التي یكون فیھا أقل قدر من المدخالت الھامة لقیاس القی۳المستوى  •

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

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

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

 
ة  القیمة العادلة للنقد وما یماثلھ واالستثمارات قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى والذمم الدائنة التجاری قامت اإلدارة بتقییم أن  

لألدوات   العادلة  القیم  تقدر  األدوات.  لھذه  االستحقاق قصیرة االجل  آجال  إلى  كبیر  ذلك بشكل  الدفتریة، ویرجع  قیمھا  تقارب  لیة غیر  الما والمستحقات 
  فائدة السائدة في السوق. المتداولة بأنھا تقارب قیمھا الدفتریة، حیث یتم تحدیدھا من خالل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر فائدة یستند إلى أسعار ال



   شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)
   (شركة مساھمة سعودیة)

   الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱۳ 

 

 ذات عالقة جھات  معامالت وأرصدة مع   ۱۳
 

نفوذًا جوھریًا. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه  الجھات  وظفي اإلدارة في الشركة، والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التي تمارس علیھا تلك  ذات العالقة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار مالجھات  تمثل 
 ذات عالقة لدى الشركة: جھات  المعامالت من قبل إدارة الشركة. فیما یلي قائمة معامالت وأرصدة مع 

 

 طبیعة المعامالت  عالقة ذات   جھة  
المعامالت لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  

یونیو ۳۰في   
المعامالت لفترة الستة أشھر المنتھیة  

یونیو ۳۰في   الرصید كما في   
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲  

         ذات عالقة  جھات  مطلوب من  
         

  -السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) الشركة 
 (الشركة األم) 

 ۲٬۲۸۰٬٥۹۰ ۲٬٤۷٤٬٤٦۰  ۳٬۷۰٦٬۰۱۲ ٤٬۷۰۳٬۰۱۰ ۱٬۹۸۳٬۰۰٤ ۲٬٤۱۹٬۱۰۹ بیع المنتجات 
دفعات مقدمة لشراء المواد ومبیعات المنتجات  

 ۱۰٦٬۷۳۳ ۹۳٬۱۲۱  ۱۰٬۸۸۱ ۷۹٬٦٦۱ ) ٥۸٤( ۷۹٬٦٦۱ والمعامالت األخرى
 ۷٬٥۰۰ ۷٬٥۰۰  - - - - األجل مقابل خدمات لوجستیة دفعة مقدمة طویلة  

         
جھة الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن راشد) (

 ۲۸٬٦۱۲ ٦٦٬۳۳۱ ۲۸٬٦۱۲ ۳۷٬٥۱۲ خدمات التشغیل والصیانة من قبل الشركة عالقة) ات ذ
 

۸٤٬۳٥۷ ۱۸۰٬٥۰٦  
         

 ۳٦٬۹٥٥ ۷۸۲۱۷۳٬  ٥۹٬۸۲۲ ٤۳۰۱٤۰٬ ٥۸٬۷۲٥ ۱۳٦٬۱۲۷ وأخرى  المنتجاتتبادل   ذات عالقة أخرى  جھات 
  ۲٬٦۷۲٬٤۰۹ ۲٬۰٦۹٬۷٥۷ ٤٬۹۸۹٬۳۰٦ ۳٬۸۰٥٬۳۲۷  ۲٬۸۳۳٬۲٦٥ ۲٬٦۱۲٬۲۸٤ 
         

         ذات عالقة  جھات مطلوب إلى 
         

  -الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) 
 (الشركة األم) 

 ٤٤۲٬٦٦٤ ٤۲٥٬۸٥۹  ۱٬۱۰۳٬٥۰٥ ۲٬۱۳٦٬٥۸٤ ٦۱۰٬٦۳۲ ۱٬٦۰٦٬۸۳۷ بالنیابة عن الشركة مدفوعات 
 ۸٥٬٥٤۷ ٤۸٬۳۷٥  ۷٤٬۱۲۰ ۲۱۳٬۸٤۷ ۳۹٬٦٦۰ ۱۳۹٬٦۲۱ أتعاب بحث وتقنیة 

         
(الشركة األم النھائیة)   –شركة أرامكو السعودیة 

 ٦۳٤٬۷۳۷ ۷۱۸٬۲۰۷  ۷۹٥٬۹۰۳ ۲٬٥۸٤٬٤٥٥ ٦۰٦٬۱۳۷ ۱٬۲۲۸٬۰۱۳ مشتریات مواد أولیة وغیرھا   وشركاتھا التابعة
         

جھة الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن راشد) (
 ٤٤٬٤۸٦ ۲۳٬۷٦۸  ۲۲٥٬٦۸٤ ٥۲٬٥٦۸ ۱۳٥٬٥۷٤ ۲۳٬۷٦۸ اتفاقیة مناولة البروبان  عالقة) ات ذ

         

 ۲۲٬۷۰۰ ۷٦٬٦۸۹  ۳۳٬۷۲۰ ۷۰۹۲٥٦٬ ٤٬۲۹۲ ۳۲٥۱۷۳٬ خدمات التخزین وأخرى  ذات عالقة أخرى  جھات  
  ۳٬۱۷۱٬٤۹۲ ۱٬۳۹٦٬۲۹٥٬ ٥۲٤۳٬٥٥۱ ۲٬۲۳۲٬۹۳۲  ۱٬۲۹۲٬۸۹۸ ۱٬۲۳۰٬۱۳٤ 



   للبتروكیماویات (ینساب)شركة ینبع الوطنیة  
   (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱٤ 

 (تتمة)  ذات عالقة  جھات  معامالت وأرصدة مع ۱۳
 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو ۳۰
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو ۳۰
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۲٬۸۹٤ ۳٬۹۱۰ ۱٬٤۷٦ ۱٬۷۰۳ رواتب ومنافع أخرى 
 ٦۱۳ ٦۲۸ ۲٤٤ ۳۲۲ منافع ما بعد الخدمة 

 ۲٬۰۲٥ ۱٬۷۲۰ ٤٬٥۳۸ ۳٬٥۰۷ 
 

 ذات عالقة: جھات فیما یلي ترتیبات ھامة مع 
 

مع   )أ تقدیم خدمات  اتفاقیة  الشركة  البشریة،  لدى  والموارد  والتخزین،  المحاسبة،  بخدمات  الشركة  لتزوید  (تنظیم خدمات مشتركة)  شركة سابك 
ھندسیة  وتكنولوجیا المعلومات (نظام تخطیط موارد المنشأة (ساب))، والنقل، والترتیب لتسلیم المواد المتعلقة بقطع الغیار للشركة والخدمات ال

 ھا من الخدمات العامة. ولدى الشركة أیضاً اتفاقیة خدمات لوجستیة مع شركة سابك. والمشتریات والخدمات ذات الصلة وغیر
 

 ركة. تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقیة الخدمات المشتركة لتمویل شراء مواد وخدمات للش )ب
 

 سوق") بموجب اتفاقیات تسویق وإطالق منتجات. یتم بیع غالبیة منتجات الشركة إلى شركة سابك ("الم )ج
 

عالقة. وبموجب ھذه االتفاقیة،  جھة ذات  ، أبرمت الشركة اتفاقیة تشغیل وصیانة مع الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن راشد)،  ۲۰۲۱خالل   )د
عالقة وفقاً لإلجراءات المعتمدة بشكل متبادل بما في ذلك المصانع  لجھة ذات ستقوم الشركة بتنسیق وتنفیذ وإدارة جمیع جوانب التشغیل والصیانة  

 ومرافق االستیراد والتصدیر وجمیع المرافق والمرافق المشتركة. 
 

 أرامكو لشراء المواد الخام باألسعار المتفق علیھا بشكل متبادل.   أبرمت الشركة اتفاقیة تورید مع شركة )ه
 

 ذات العالقة الجھات  شروط وأحكام المعامالت مع 
 

غیر مضمونة وال تحمل فائدة ویتم تسویتھا نقداً. ولم یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰إن األرصدة القائمة في  
، لم تسجل الشركة أي انخفاض  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰ذي عالقة. بالنسبة لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في جھة المدینة عن أي  للذمم الدائنة أو

ل بالمبالغ المستحقة  المدینة فیما یتعلق  التقییم في كل فترة مالیة من خالل فحص المركز  الذات  لجھات  في قیمة الذمم  المالي  عالقة. یجري عمل ھذا 
 العالقة. ات  ذ الجھة فیھ  تعمل ذات العالقة والسوق الذي لجھات ل

 
 معلومات القطاعات  ۱٤

 
ن معاً  یقوم رئیس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عملیات الشركة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزیع الموارد وتقییم األداء. وھما یمثال

لشركة ("صناع القرار"). یقوم صناع القرار بفحص نتائج الشركة ككل حیث یعتقدون بعدم فعالیة اتخاذ قرارات  صناع القرارات التشغیلیة الرئیسیین ل 
كة منتجات  بمنأى عن منتجات منفردة للشركة نظراً للطبیعة المعقدة لألعمال والمرافق المتكاملة التي تمر من خاللھا منتجات متعددة بما في ذلك حر

سویق بشكل متزامن ونظراً لطبیعة سوق المنتجات. وبالتالي تتم معاملة الشركة على أنھا قطاع تشغیلي واحد وتم عرض نتائج  التكریر والمعالجة والت
 الشركة ومركزھا المالي بناًء على ذلك. 

 
المحاسبیة. تقع الموجودات غیر المتداولة  إن المعیار الرئیسي لتقییم أداء القطاع ھو صافي الدخل وھو ما یتم تقییمھ وقیاسھ باستمرار طوال الفترة  

كة العربیة السعودیة  للشركة في المملكة العربیة السعودیة ویتم تنفیذ مبیعات المنتجات البتروكیماویة من قبل الشركة إلى الشركة األم والتي تتخذ من الممل
 مقراً لھا أیضاً. 



   للبتروكیماویات (ینساب)شركة ینبع الوطنیة  
   (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

۱٥ 

 والمطلوبات المحتملة االرتباطات  ۱٥
 

ملیون لایر سعودي) متعلقة بالنفقات    ٤۰٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٦۱٦٫۸٥، لدى الشركة ارتباطات بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
 الرأسمالیة. 

 
ي في سیاق األعمال االعتیادیة كما في  ملیون لایر سعود  ۱۳٫۲۱أصدرت البنوك التي تتعامل معھا الشركة، نیابة عن الشركة، ضمانات بنكیة بمبلغ  

 ملیون لایر سعودي).  ۱۱: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 

 توزیع صافي الدخل  ۱٦
 

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

 
الواحد) عن   ۱٫٥۰ملیون لایر سعودي (  ۸٤۳٫۷٥، وافق مجلس اإلدارة على توزیع أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۱یونیو    ۱۷في   للسھم  لایر سعودي 

 ٪ من القیمة االسمیة لألسھم. ۱٥وھو ما یمثل  ۲۰۲۱النصف األول من عام 
 

لایر سعودي للسھم) للنصف    ۱٬٥۰ملیون لایر سعودي (بمبلغ    ۸٤۳٬۷٥مدت الجمعیة العمومیة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ، اعت۲۰۲۲مارس    ۲۳في  
 ٪ من القیمة االسمیة لألسھم. ۱٥بما یمثل  ۲۰۲۱الثاني من سنة 

 
لایر سعودي للسھم) للنصف األول   ۱٬٥۰لغ  ملیون لایر سعودي (بمب  ۸٤۳٬۷٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو   ٥في  

   من القیمة االسمیة لألسھم. ٪۱٥بما یمثل  ۲۰۲۲من سنة 
 

 )۱۹-أثر فیروس كورونا المستجد (كوفید ۱۷
 

عوامل مثل التأثیرات  ، قامت اإلدارة بتقییم األثر على العملیات واألعمال الكلیة للشركة، واعتبرت  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
على    على سلسلة التورید وتأثیر أسعار النفط ومعدالت تشغیل مصانعھا والخسارة في حجم المبیعات والتكلفة اإلضافیة في سلسلة التورید والطلب 

المدرجة للشركة لفترتي الثالثة أشھر  لم یكن لھا آثار جوھریة على النتائج المالیة    ۱۹-المنتج. بناًء على ھذا التقییم، تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفید
عن كثب    ۱۹-بما في ذلك األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة. وتواصل إدارة الشركة مراقبة حالة كوفید  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰والستة أشھر المنتھیة في  

أو    ۲۰۲۲جائحة على عملیات الشركة خالل سنة  على الرغم من أن اإلدارة في ھذا الوقت لیست على درایة بأي عوامل من المتوقع أن تغیر أثر ال
 بعدھا. 

 




