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 م2017سبتمبر  30 في كما
 (ميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلكج)
 
 الشركة معلومات عن ـ  1
 

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

 11هـ )الموافق 1427محرم  12الصادر بإعالن تأسيس الشركة في  49رقم وفقا  للقرار الوزاري  م(2006 فبراير
 23هـ )الموافق 1426رجب  18بتاريخ  1367/صى الترخيص الصناعي رقم عل الشركة حصلت .م(2006فبراير 
خرى واألنظمة األ للنظام األساسي للشركةوفقا   بتروكيماويةالمنتجات ال في تصنيعكة الشرتعمل  .م(2005 أغسطس

  .م2010مارس  1بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  .المملكة العربية السعوديةمعمول بها في ال
 

 .م2017 اكتوبر 23لإلصدار في الموجزة  األوليةد هذه القوائم المالية اتم اعتم

 
 عداداإلس اأس   ـ  2
 
 يان االلتزامب 1ـ  2

معيار المحاسبة الدولي  "األوليالتقرير المالي معيار المحاسبة الدولي "لوفقا  الموجزة  األولية المالية أعدت هذه القوائم
القوائم المالية السنوية ألول مرة طبقا  التي تغطيها لجزء من الفترة  .المعتمد في المملكة العربية السعودية( 34)

الصادرة عن  واإلصدارات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرىتقرير المالي للمعايير الدولية لل
)المشار إليها مجتمعة  بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

الدولية للتقرير المالي ألول مرة" تطبيق المعايير "( بخصوص 1والمعيار الدولي للتقرير المالي )العربية السعودية"( 
حول تطبيق المعايير  المعلومات لمزيد من 6 اإليضاح أنظرالتي جرى تطبيقها. المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بواسطة الشركة. 
 

المعدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية  األوليةالقوائم المالية  هذه ضمنال تت
واإلصدارات والمعايير األخرى الصادرة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للتقرير المالي ةالدولي معاييرلل وفقا  

م. كما أن نتائج 2017ديسمبر  31في التي تنتهي والتي ستطبق على السنة يين عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانون
ة م ليست بالضرورة مؤشرا  على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالي2017سبتمبر  30المنتهية في  األوليةالفترة 

 . م2017ديسمبر  31التي تنتهي في 
 
 أساس القياس 2-2
العادلة لألدوات المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيم الموجزة  يةاألولهذه القوائم المالية  ُتعد

 منافعوبالنسبة للموظفين يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. المشتقة، 
 .ما بعد الخدمة

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب األرقام ألقرب الموجزة  األوليةلمالية القوائم اهذه تم عرض 
 خالف ذلك. ما لم ُيشار إلى ألف لاير سعودي 

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل -3

وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  أحكام عملدارة من اإلللشركة الموجزة  األوليةالمالية القوائم  إعداديتطلب 
قائمة في تاريخ المحتملة المطلوبات فصاح عن المصرح عنها واإلوالمصروفات والموجودات والمطلوبات اإليرادات 

ت ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالفتراضات والتقديرات يمكن أبشأن هذه اإلعدم التأكد . إال أن المركز المالي
 في المستقبل.االلتزام التي ستتأثر أو لألصل ة الدفترية جوهرية على القيم
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 )تتمة( (غير مراجعة) الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل -3

تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة 

. بشكل مباشر وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى

الفترة التي . يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في متواصلبشكل تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية 

يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات 

 الحالية والفترات المستقبلية.
 
 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 3-1

في كما التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات فتراضات الرئيسية، تتضمن اال

لقيم الدفترية للموجودات تتسبب في تعديالت على اعنها مخاطر جوهرية  يتأتىقائمة المركز المالي والتي قد تاريخ 

 :، ما يليوالمطلوبات خالل السنة المالية
 
 قيمة الموجودات غير الماليةانخفاض  3-1-1

 لالستردادللنقد القيمة القابلة منتجة أو الوحدة ال لألصلفي القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية  االنخفاضيظهر 

 أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصا  االستعمال ــ أو قيمتها قيد  االستبعادتكاليف  ناقصا  باعتبارها القيمة العادلة 

مماثلة  لموجوداتالبيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري  معامالتإلى البيانات المتاحة من  االستبعادف حساب تكالي

إلى القيمة قيد االستعمال . يستند حساب األصلالستبعاد  اإلضافيةناقصا التكاليف  مالحظتهاأو أسعار سوق يمكن 

تشمل  تي القبلة واللماالخمس  تللسنواموازنة الات النقدية من يتم اشتقاق التدفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

نقد للالمنتجة وحدة لليمكن أن تعزز أداء األصل هامة أو استثمارات تلتزم بها الشركة بعد لم هيكلة التي الإعادة أنشطة 

ج التدفقات النقدية نموذفي معدل الخصم المستخدم تجاه حساسة  لالستردادالتي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة 

 .ألغراض االستقراءالمستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم  الداخلة المخصومة وكذلك التدفقات النقدية
 
 المخصصات 3-1-2

د استوفيت، بما في ذلك ق االعترافما إذا كانت معايير وعلى التقديرات والتقييمات  تهابطبيعتعتمد المخصصات 

 إلىالبيئية  األموربمخصصات تدفقات نقدية خارجة. وتستند تقديرات اإلدارة المتعلقة ود وجحتمال تقديرات مدى ا

لتكاليف، تستند مخصصات التقاضي إلى تقدير اوكذلك إلى التكنولوجيا الالزمة للتنظيف. و طبيعة التلوث وخطورته

انهاء  منافعمخصصات بما فيما يتعلق أالقانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.  األخذ في االعتبار االستشاراتمع 

اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية حكم تنطوي أيضا على  فإنها ـ إن وجدت ـ وتكاليف ترك العمل خدمات الموظفين

األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة  التخارجوإغالق المواقع أو تكاليف  ازاء إنهاء الخدماتالخارجة المتوقعة 

 .خارجة نقدية اتتدفقوجود ما إذا كان من المحتمل تقدير من اإلدارة عأفضل على لمؤكدة بااللتزامات غير ا
 
 الموظفين منافعل األجلاالفتراضات طويلة  3-1-3

التعويض االلتزامات التي سيتم مدفوعات ونهاية الخدمة  منافعــ أو اليوبيل ــ  المحددة بعد انتهاء الخدمة منافعالتمثل 

إن وجدت. تتطلب البرنامج ــ تزامات والقيم العادلة ألصول لاالالمطلوبة لتوقع فتراضات االقبل وتسويتها في المست

الخصم ومعدل زيادات التعويض  معدالتالمتغيرات مثل حول  االفتراضاتإجراء المزيد من  اإلدارةالمحاسبة من 

رة إدا تستشيرالصحية المستقبلية.  وتكاليف الرعاية التوظيفحركة الوفيات و ومعدالتوالعائد على الموجودات 

 االفتراضات. يمكن أن يكون للتغييرات في االفتراضاتاكتواريين خارجيين بخصوص هذه  بشكل دوريالشركة 

 الموظفين المحددة الدورية المتكبدة. منافعتكاليف و/أو المتوقعة  منافعالرئيسية تأثير كبير على التزامات ال
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 )تتمة(( غير مراجعة) الموجزة األوليةمالية إيضاحات حول القوائم ال
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 
 الهامة حكاماأل 3-2

 الموجزة: األوليةجوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية التأثير ال الهامة ذات حكامفيما يلي األ
 
 متلكات واآلالت والمعداتالم 3-2-1

والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى واآلالت الممتلكات فئة موجودات الشركة المصنفة ضمن  استهالكيتم 
، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم لألصل االقتصادي اإلنتاجي. عند تحديد العمر االقتصادية اإلنتاجيةأعمارها 
 ،وهذا يتطلب التأكد من أن المكونات الرئيسية قائمة بذاتها أم أنها تابعة ألصل أكبر. مستقلكل جزء بشكل  استهالك

وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في  مكوناإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للتأخذ  مكونالتحديد أهمية أثناء و
 ستبدال / جدول الصيانة.الاودورة طريقة االستهالك و األساسيالعمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل 

 
 لم تدخل حيز التنفيذ ولكنصادرة  معايير - 4

 الموجزة األوليةبعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ولم تدخل حيز التنفيذ، الصادرةالمعايير والتفسيرات  فيما يلي
 عند سريان مفعولها.كان ممكنا ، الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا  تعتزم. للشركة

 
  األدوات المالية( ـ 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

المالية بالموجودات  االعترافإلغاء و وقياس تصنيف"األدوات المالية" ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) يعالج
 . ةالماليالموجودات  قيمةالنخفاض  جديدلمحاسبة التحوط ونموذج  جديدة المالية ويوفر قواعدوالمطلوبات 

 
متاح للتطبيق المبكر. ال تتوقع الشركة تطبيق المعيار  م، إال أنه2018يناير  1 قبل المعيارليس هناك حاجة لتطبيق 

 م.2018يناير  1الجديد قبل 
 

ال تتوقع عمل تغيرات جوهرية والشركة ، لتصنيف وقياس الموجودات المالية مبدئيبإجراء تقييم الشركة  قامت
 موجودات.للمحاسبة على هذه ال

 
نه لن يكون هناك أي تأثير على محاسبة الشركة على المطلوبات المالية حيث أن المتطلبات الجديدة أقررت الشركة 

تؤثر فقط على المحاسبة على المطلوبات المالية التي يتم إدراجها بالقيم العادلة من خالل قائمة الدخل، وليس لدى 
 أي مطلوبات من هذا القبيل.الشركة 

 
المتوقعة وليس  االئتمانخسائر بناء  على بمخصصات انخفاض القيمة  االعترافلب نموذج انخفاض القيمة الجديد يتط

ينطبق على الموجودات المالية  وهذا. (39)المتكبدة فقط كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي  االئتمانخسائر 
موجودات العقود و، اآلخر الدخل الشامل خاللمة العادلة من المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقي

التزامات و المدينة اإليجارذمم و، العمالءمن العقود مع  اإليرادات - (15المعيار الدولي للتقرير المالي )بموجب 
 فاضانخالشركة بإجراء تقييم مفصل لكيفية تأثر مخصصات ومع عدم قيام . ةالمالي اتالقروض وبعض عقود الضمان

 .االئتمانخسائر باعتراف أولي الجديد، فإن ذلك قد يؤدي إلى  لنموذجا من خاللالقيمة 
 

أن يؤدي ذلك إلى  المتوقعوتغييرات في العرض. ومن  أوسععلى نطاق متطلبات إفصاح أيضا  يقدم المعيار الجديد 
ستقوم الشركة  .المعيار الجديد تطبيقسنة خاصة في المالية  بشأن أدواتهاركة فصاحات الشا طبيعة ومدىتغيير 

 بإجراء المزيد من التقييمات التفصيلية في المستقبل لتحديد مدى التأثير.
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ - 4
 
 االيرادات من العقود مع العمالء ـ (15)المعيار الدولي للتقرير المالي  4-2

محل معيار المحاسبة  المعيار الجديديحل ا  لالعتراف باإليرادات. جديد ا  معيار مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر 
الذي و (11)معيار المحاسبة الدولي عن بيع بضائع وتقديم خدمات، و الناشئةرادات والذي يغطي اإلي (18)الدولي 
ي يغطي برامج امتيازات ذ( من لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي وال13ات، والمعيار )االنشاءعقود  يغطي

ذي يغطي اتفاقيات انشاء العقارات وال لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي( من 15العمالء، والمعيار )
الذي يغطي تحويل الموجودات من العمالء ولجنة و تفاسير المعايير الدولية للتقرير الماليلجنة ( من 18والمعيار )

معامالت مقايضة اإليرادات بما في ذلك خدمات الذي يغطي و( 31-تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي )الجزء
 اإلعالن.

 
 عميل.الإلى  أو الخدمة البضاعةالسيطرة على انتقال عند اإليرادات تسجيل المعيار الجديد إلى مبدأ يستند 

 
 األوليةللفترات  حيز التنفيذالمعيار الجديد  يدخلرجعي معدل. أثر أثر رجعي كامل أو منهج تبني بيسمح المعيار إما 

 .بالتبني المبكر، ويسمح م أو بعد ذلك التاريخ2018يناير  1 السنوية التي تبدأ فيالمالية ضمن فترات التقارير األولى 
 

ستقوم الشركة بإجراء الموجزة للشركة.  األوليةالمالية القوائم على  المعيار الجديدتأثير  بتقدير بصدد القيامالشركة 
 .م2018يناير  1د قبل تتوقع الشركة تطبيق المعيار الجديال التأثير. مدى تقييمات أكثر تفصيال في المستقبل لتحديد 

 
المساهمة أو موجودات : بيع (28)ومعيار المحاسبة الدولي ( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على  4-3

 في موجودات بين مستثمر وشركة زميلة أو شركة محاصة تابعة له

في التعامل مع ( 28)حاسبة الدولي ومعيار الم( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي بين تعالج التعديالت التضارب 
التعديالت . توضح شركة محاصةتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو يلسيطرة على الشركة التابعة التي فقدان ا

، كما هو محدد في عمال  تجاريا  موجودات تشكل في مساهمة الأو موجودات أو الخسائر الناتجة عن بيع  األرباحأن 
يتم بها بالكامل.  االعتراف، يتم شركة المحاصةبين المستثمر وشركته الزميلة أو  (3)تقرير المالي المعيار الدولي لل

في حدود فقط  عمال  تجاريا  تشكل ال  موجودات فيمساهمة الأو موجودات أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع  تسجيل
ام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل . قشركة المحاصةفي الشركة الزميلة أو المتعلقة حصص المستثمرين غير 

 للتعديالت بتطبيقها بالتبني المبكرتقوم إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على المنشأة التي التعديالت هذه تفعيل تاريخ 
ير أي تأث اليس له( 28)ومعيار المحاسبة الدولي ( 10)المعيار الدولي للتقرير المالي على  تبأثر مستقبلي. إن التعديال

 على الشركة.
 
 األسهمأساس التصنيف والقياس لمعامالت الدفع على ( ـ 2المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على  4-4

 األسهمالدفع على أساس  -( 2المعيار الدولي للتقرير المالي )على  تعديالتمجلس معايير المحاسبة الدولية  أصدر
األسهم مع تسوية على أساس على قياس معاملة الدفع  االستحقاقر شروط رئيسية: آثاثالثة مجاالت والذي يتناول 

والمحاسبة ، ضريبة االستقطاعاللتزامات التسوية بالصافي  منافعمع  األسهمعلى أساس تصنيف معاملة الدفع النقد، و
حقوق تسوية د إلى نقتسوية إلى تغيير تصنيفها من  األسهممعاملة الدفع على أساس  أحكامو عندما يؤدي تعديل شروط

 ملكية.
 

التطبيق بأثر رجعي بالفترات السابقة، ولكن يسمح  تعديلدون التعديالت تطبيق المنشآت  يجب على، تبني المعيارعند 
لفترات السنوية التي تبدأ يتم تطبيق التعديالت ل. األخرى المعاييروتم استيفاء  ةالتعديالت الثالثجميع اختيارها لإذا تم 
( 2المعيار الدولي للتقرير المالي ). إن التعديل على بالتبني المبكرمع السماح م أو بعد ذلك التاريخ 2018 يناير 1في 

 ليس له أي تأثير على الشركة.
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 12ــ 

 ( )تتمة(غير مراجعةالموجزة ) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (إال إذا ُذكر خالف ذلك جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية)
 
 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ - 4
 
 عقود اإليجار ( ـ16)المعيار الدولي للتقرير المالي  4-5

 . سيحل هذا المعيار محل:اإليجاربعقود  لالعتراف جديدا   أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا  
 

  اإليجار"عقود  -( 17)معيار المحاسبة الدولي" 
 ( ل4المعيار ) ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"في" - للتقرير الماليلجنة تفسير المعايير الدولية 
 ( للجنة 15المعيار ) الحوافز" - التشغيلي اإليجار"عقود  -تفسير المعايير 
 ( للجنة تفسير المعايير 27المعيار )-  لعقد اإليجارقانوني تنطوي على شكل  جوهر المعامالت التي"تقييم". 

 
المركز  قائمة داخل) التمويلي اإليجارالمستأجرين التمييز بين عقد  يجب على، (17)الدولي  معيار المحاسبة بموجب
من  (16المعيار الدولي للتقرير المالي )يتطلب المركز المالي(. قائمة  خارجالتشغيلي ) اإليجارد وعقالمالي( 

عقود استخدام األصل" لجميع و "حق  المستقبلية اإليجارمدفوعات يعكس الذي  اإليجاربالتزام  عترافاالالمستأجر 
موجودات و األجلقصيرة  اإليجارلبعض عقود  اختياريا   مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاء   أقر. وقد اإليجار

 ستأجر.ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المفإنه  ومع ذلكاإليجار، 
 

عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة  ـ أو فحواه ـالعقد  يمثل، (16لمعيار الدولي للتقرير المالي )بموجب ا
في  (16المعيار الدولي للتقرير المالي )لم يتم بعد اعتماد ثمن. على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل 

. التاريخ لتحديد مدى تأثير ذلك مستقبال   شركة بإجراء تقييمات أكثر تفصيال  تقوم السالمملكة العربية السعودية. 
 .م2019يناير  1المعيار هو  لتبنياإللزامي 

 
 ( ـ تحويل ممتلكات استثمارية40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  4-6

و من أو التطوير إلى أ اإلنشاءقيد ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المنشأة نقل ينبغي على توضح التعديالت عندما 
تتوقف عن أو تستوفي الممتلكات يحدث عندما  االستخدامفي أن التغيير على  التعديالتنص استثمارية. تممتلكات 
تغيير في نوايا اإلدارة المجرد إن . االستخداموهناك أدلة على التغير في  الممتلكات االستثماريةتعريف استيفاء 
 تغيير في االستخدام.العلى  ال يقدم دليال  ت الممتلكاالستخدام 

 
التي تحدث في أو بعد بداية فترة  االستخدامبأثر مستقبلي على التغيرات في  التعديالتتطبيق  المنشآتيجب على 

ممتلكات يجب على المنشأة إعادة تقييم تصنيف الالتعديالت ألول مرة. التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة 
 لتعكس الظروف القائمة في ذلك التاريخ. وإعادة تصنيف الممتلكات ـ إذا كان ذلك ممكنا  ـ  ظ بها في ذلك التاريخالمحتف

 
. إن التطبيق بأثر رجعي وفقا للمعيار م2018يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتتسري هذه 

. التطبيق المبكر للتعديالت تقديرأي ك ممكنا من دون استخدام مسموح به فقط إذا كان ذل (8)المحاسبي الدولي 
 ليس له أي تأثير على الشركة. (40)مسموح به ويجب اإلفصاح عنه. إن التعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 13ــ 

 ( )تتمة(غير مراجعةالموجزة ) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (ع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلكجمي)
 
 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ - 4
 
  مقدما  األجنبية والثمن المدفوع  العمالتمعامالت  ( ـ22للتقرير المالي )المعايير الدولية  تفسيرلجنة  تفسير 4-7

 اتاألولي باألصل والمصروف االعتراف فيالستخدام لوري يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الف
الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية ب االعترافلغاء ذات العالقة )أو جزء منها( في إوااليرادات 

ت غير النقدية بالموجودا تاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئيا  الهو المعاملة تاريخ بالثمن المدفوع مقدما ، فإن المتعلقة 
، مقدما   مدفوعةاستالمات أو  متعددةدفعات المدفوع مقدما. إذا كانت هناك  ت غير النقدية الناشئة عن الثمنأو المطلوبا

 ثمن مدفوع مقدما . تحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة أو استالم المنشأة يجب على  عندئذ  
 

. وبدال من ذلك، يجوز للمنشأة أن تطبق التفسير بأثر مستقبلي كاملبالرجعي  بأثرتطبيق التعديالت  يمكن للمنشآت
 أو بعد:في بها األولي  االعترافوالمصروفات واإليرادات في نطاق الموجودات على جميع 

 
 أو ،ألول مرة التفسيرالمنشأة  فيهاتطبق بداية فترة التقرير التي  (1)

لفترة التقرير التي تطبق فيها القوائم المالية ومات مقارنة في السابقة المعروضة بوصفها معل ريرالتقبداية فترة  (2)
 .ألول مرةالمنشأة التفسير 

 
يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في لالمفعول سارية  المعايير الدولية للتقرير المالي تفسيرلجنة تكون تفسيرات 

المعايير لمن يطبقون . ويسمح أيضا عن ذلكصاح االف للتفسير مع المبكربالتطبيق . يسمح م أو بعد ذلك التاريخ2018
االيرادات والتي يتم والمصروفات والموجودات للمرة األولى بتطبيق التفسير مستقبال على جميع للتقرير المالي  ةالدولي

 .للتقرير المالي ةالدولي المعاييرفي أو بعد تاريخ االنتقال إلى  بها بداية   االعتراف
 

)أو  الدخلالمصروف أو العالقة و ذيباألصل  االعترافعند  لتنوع في الممارسةاإلغاء لى إالتعديالت تهدف هذه 
المدفوع مقدما أو بالثمن بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة  االعترافإلغاء جزء منها( عند 
 .مدى تأثير ذلكتفصيال في المستقبل لتحديد  ستقوم الشركة بإجراء تقييمات أكثر. األجنبيةبالعملة المستلم مقدما  

 
  معالجة ضريبة الدخل بخصوصعدم التيقن : (23المعايير الدولية للتقرير المالي ) تفسيرتفسير لجنة  8 -4

يتناول التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم التيقن الذي يؤثر على تطبيق معيار 
. كما انه ال 12وال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي  12لي المحاسبة الدو

 يتضمن المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والعقوبات التي ترتبط بالمعالجة غير المؤكدة للضريبة. 
 

 يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي: 
 
  بشكل منفصل المشكوك فيهاات الضريبة معالج تعتبرإذا كانت المنشأة فيما. 
 ت الضريبيةالضريبة بواسطة الهيئا بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات االفتراض.  
 والخسائر الضريبية غير  ةالضريبيواألوعية )الخسارة الضريبية(  كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة

 .المستخدمة واالئتمان الضريبي غير المستخدم ومعدالت الضريبة
  المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف تنظركيف. 
 

 إحدى المعالجات بشكل منفصل أو مع المشكوك فيهاتحديد ما إذا كانت تعتبر معالجة الضريبة يجب على المنشأة 
. ويجب اتباع المنهج الذي يتوقع الحل بشكل أفضل. يسري التفسير على المشكوك فيها أو أكثر األخرىة يضريبال
م او بعد ذلك مع وجود بعض االعفاءات في 2018يناير  1فترات التي اعدت عنها القوائم المالية التي تبدأ في ال

 ال يوجد تأثير للتفسير أعاله على الشركة. االنتقال. 
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 ( )تتمة(غير مراجعةالموجزة ) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 آالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك()جميع المبالغ ب
 
 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ - 4
 
  م2016- م2014لدورة لالتحسينات السنوية  4-9

االعفاءات القصيرة  حذف -دولية للتقرير المالي ألول مرة" " تطبيق المعايير ال (1)المعيار الدولي للتقرير المالي 
 التي تطبق المعايير الدولية ألول مرة. منشآت لل األجل

 
من المعيار الدولي للتقرير المالي ألنها ادت الغرض  7وهـ 3من الفقرتين هـ  األجلتم حذف االعفاءات القصيرة 

 م. 2018يناير  1المرجو منها. تسري التعديالت من تاريخ 
 

التوضيح أن المنشآت المستثمر  -أو مشاريع مشتركة"  "االستثمارات في شركات زميلة  (28)معيار المحاسبة الدولي 
 بها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة هي استثمار مع خيار االستثمار. 

 
 : ما يلي توضح التعديالت

 
  االعترافمشروع مشترك أو أي منشأة مؤهلة أخرى قد تقوم باختيار، عند تنظيم أن المنشأة التي هي عبارة عن 

ستثمار مع خيار االستثمار، قياس االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة لي باالاالو
  العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

 
  ولكن لديها حصة في شركة زميلة أو مشروع مشترك عبارة عن أن المنشأة التي ليست منشأة استثمارية بذاتها

ق طريقة حقوق الملكية، تختار االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من تلك المنشأة منشأة استثمارية عند تطبي
حصص المنشأة االستثمارية الزميلة أو المشروع المشترك في  المشترك معالمشروع  الزميلة أواالستثمارية 

روع مشترك في تاريخ الشركات التابعة. يتم عمل هذه االختيار بشكل منفصل لكل منشأة استثمارية زميلة أو مش
ة بالمنشأة االستثمارية الزميلة أو المشروع المشترك في البداية )ب( تصبح الشرك االعترافالحق )أ( عندما يتم 

ج( تصبح المنشأة االستثمارية الزميلة أو المشروع المشترك استثمارية )الزميلة أو المشروع المشترك منشأة 
 شركة أم.   

 
م مع امكانية التطبيق المبكر. في حال قامت 2018يناير  1ثر رجعي وتسري من تاريخ يجب تطبيق التعديالت بأ

المنشأة بتطبيق هذه التعديالت لفترة سابقة، يتوجب عليها االفصاح عن هذه الحقيقة. ال تنطبق هذه التعديالت على 
 الشركة. 

 
 الهامة ملخص السياسات المحاسبية - 5
 

 يةاألجنب معامالت وأرصدة العمالت
في التاريخ الذي التشغيلية للعملة الفوري سعار الصرف أل مبدئيا وفقا   األجنبية بالعمالت المعامالت التي تتميتم تسجيل 

بأسعار األجنبية  بالعمالتالنقدية  والمطلوبات الموجودات تحويلبها. يتم  لالعترافتصبح فيه المعاملة مؤهلة 
أو عن تسويات الناتجة . تدرج الفروقات قائمة المركز الماليتاريخ في  السائدةالتشغيلية الصرف الفورية للعملة 

 الدخل.في قائمة نقدية تحويل بنود 
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ 
 . األوليةالمعامالت 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 15ــ 

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( األوليةلمالية إيضاحات حول القوائم ا
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
الموجزة استنادا  إلى التصنيف متداول / غير  األوليةمركز المالي تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة ال

 متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للشركة، أو 
 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو 
 شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12حقق األصل خالل توقع ت 
  شهرا   12كونه نقدا  أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا  تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل

 على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 ،توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للشركة 
 ،محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة 
  شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل 
 شهرا  على األقل بعد تاريخ قائمة المركز  12سوية االلتزام لمدة عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل ت

 المالي.

 تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة
 تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

 
عادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق في تاريخ القيمة ال

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 ألكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.من خالل السوق ا 
 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 
 االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناء  على ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

 
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة االطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام 

 األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه. 
 

بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام  م مع الظروف وتتوافر لهاأساليب تقييم تتالءتستخدم الشركة 
 غير الملحوظة. المدخالتالملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام  المدخالت

 
 األوليةيتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 

استنادا  إلى معطيات  أدناه ةالعادلة المبين هرمية القيموالمطلوبات في نطاق الموجزة. كما يتم تصنيف الموجودات 
 المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا  لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 :األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى األول 
 الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير  المدخالتييم يكون فيها الحد األدنى من المستوى الثاني: أساليب تق

 مباشرة لقياس القيمة العادلة.
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة
  الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. المدخالتالمستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من 

 
إذا  ما الشركةمتكرر، تحدد على أساس الموجزة  األوليةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية 

 المدخالتمستويات الهيكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى المستوى األدنى من تناقل بين جرى 
 . قوائم ماليةالجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

 
 .بشكل دوري قياس غير المتكررالو ة المتكرريتم التقييم الدوري للسياسات واالجراءات لقياس القيمة العادل

 
عن القيمة العادلة، فقد حددت الشركة فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة  بغرض اإلفصاح

 كما هو موضح أعاله. ـ وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 تحقق اإليرادات
يرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس باإل االعترافيتم 

 اإليرادات بشكل موثوق به بغض النظر عن وقت السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق
المفصح تثناء أي ضرائب أو رسوم. تكون المبالغ ، مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقديا وباسالقبض
والمبالغ المحصلة نيابة عن أطراف والمسترجعات التجارية المخصصات كإيرادات هي صافية من العوائد وعنها 
 ثالثة.

 
 باإليرادات: االعترافقبل  أدناهوالمبينة  المحددةالتحقق بمعايير كما يجب الوفاء 

 

 بيع البضائع
ما إلى المشتري، وعادة  البضائعالهامة لملكية  منافعالمخاطر وال عند انتقالمن بيع البضاعة  يراداتباإل االعترافيتم 

من التي صدر بها فواتير والخدمات المقدمة البضائع المشحونة قيمة  اإليراداتعند تسليم البضاعة. تمثل ذلك يكون 
في تقدير الشركة بأنها هي األصيل في جميع  ميات.التجاري والخصم على الكخصم الالفترة، بعد خالل قبل الشركة 

تملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، و
 أيضا  لمخاطر البضاعة واالئتمان. 

 
 تمويلالإيرادات 

. إن معدل الفائدة السائدفأة، يتم تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام فيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المط
المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة  على وجه التحديد يطرحهو المعدل الذي  معدل الفائدة السائد

صافي القيمة الدفترية للموجودات  على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسبا، إلى
الموجزة. يتم  األوليةالدخل  قائمةالمالية أو المطلوبات المالية. يتم إدراج إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في 

 ألجل على أساس االستحقاق. الودائع المتأتية منباألرباح  االعتراف
 

 المصروفات
 

 تكلفة المبيعات
تكلفة مبيعات. ويشمل ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة كج ومصروفات التصنيع المباشرة تكاليف اإلنتايتم تصنيف 
مثل تكاليف البيع كمصاريف بيع وتوزيع بينما  األخرى. يتم تسجيل التكاليف العائدة إليهااألخرى  الرأسمالية والتكاليف

 عمومية وإدارية. كمصاريفالمتبقية  األخرىيتم عرض جميع التكاليف 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 17ــ 

 ( )تتمة(غير مراجعةالموجزة ) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

 البيع والتوزيعمصروفات 
موظفي  رواتبالشركة. وتشمل هذه التكاليف ببيع النفيذ أو تسهيل أنشطة أي تكاليف متكبدة لتالمصروفات تشمل هذه 
تشمل أيضا كما الرسوم. والبيع ، فضال عن عموالت وخدمات المساندةالتسويق والتوزيع مصروفات المبيعات و

 غير المباشرة.  العامةالمصروفات مخصصات بعض 
 

 مصاريف عمومية وإدارية
التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات. وتشمل توزيع بمصروفات هذه المصاريف تتعلق 

 البيع والتوزيع. مصاريفالتي ال تعود بشكل محدد لتكلفة المبيعات أو  غير المباشرة المصروفات العامة
 

حسب  بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية ـالمباشرة  غيرالمصروفات يتم توزيع 
 الحاجة ـ على أساس ثابت.

 
 والضرائبالزكاة 
 الزكاة

يتم تكوين مخصص الزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية على 
الناتجة  ـ إن وجدت ات ـيتم تعديل الفروقالموجزة.  األوليةأساس االستحقاق. يتم تحميل المخصص على قائمة الدخل 

 ط.التي يتم فيها االنتهاء من الرب عن الربوط النهائية في السنة
 

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

 
 على حملة األسهم ةغير نقدي اتتوزيعات أرباح نقدية وتوزيع

عد به ولم ي الشركة عندما يكون التوزيع مصرحا  حملة األسهم بعلى  يتوزيع النقدالبللقيام  بااللتزامالشركة  تعترف
ملكة العربية السعودية مع الموافقة ملالشركات في انظام لالتوزيع وفقا  اعتماديتم تقييم التوزيع وفقا لتقدير الشركة. 

 األرباح. يتم تسجيل توزيعات الملكيةحقوق في رة بمبلغ مقابل مباش االعتراف. يتم المساهمينالتوزيع من قبل على 
 .اإلدارةعند اعتمادها من قبل مجلس ـ إن وجدت ـ  األولية

 
توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة ليتم بالقيمة العادلة للموجودات ـ إن وجدت ـ  قياس التوزيعات غير النقديةيجب 

القيمة الدفترية فإن أي فرق بين ع الموجودات غير النقدية، . عند توزيالملكيةفي حقوق المعترف بها مباشرة 
 .الموجزة األوليةالدخل قائمة  فييدرج للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات

 الموجودات المملوكة
 ـفي القيمة  المتراكمة وخسائر االنخفاض ماالستهالك المتراك ا  بالتكلفة ناقصالممتلكات واآلالت والمعـدات يتم إدراج 
لمشاريع  االقتراضوالمعدات وتكاليف  واآلالتتتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات . إن وجدت
 الموجوداتهذه  إنشاء. وعندما يتم االعتراففي حال استيفاء معايير )الموجودات المؤهلة(  األجلطويلة  اتاالنشاء
لالستخدام المحدد ليكون جاهزا وموقعه الحالي األصل لوضعه  لجلبالالزمة جميع المبالغ تتضمن تكلفتها  نفإ داخليا،

وتكاليف واإلدارية العمومية  المصاريفمثل التي ال تعود إليها مباشرة جميع التكاليف يتم استبعاد و اإلدارةمن قبل له 
وعائد  داخليا   إنشاؤهعند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد يتم  التدريب. يتم تحميل أي تكاليف دراسة جدوى كمصروفات

بدء بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء ال. يتم إدراج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة إليه مباشرة
معايير  مع استيفاءة مباشرعائدة إليه والمعدات ذات الصلة، شريطة أن تكون التكلفة اآلالت من تكلفة بند الممتلكات و

 .المحدد لهلالستخدام جاهزا  األصل فيها وتصل للمرحلة التي يكون ، االعتراف
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات
عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات جوهرية من حيث التكلفة بالمقارنة مع إجمالي التكلفة للبند، 

ى فترات زمنية وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها عل
مختلفة، ينبغي على الشركة إدراج هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك. 

العائدة  التكلفة فيتم إدراجوكذلك عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( 
. يسجل كعنصر االعترافالمعدات في حالة استيفاء معايير اآلالت وتلكات ومباشرة في القيمة الدفترية للمم لألصل

مستقل له عمر إنتاجي يساوي الفترة الزمنية حتى موعد الفحص الرئيسي التالي )الصيانة الدورية(. إذا حدثت الصيانة 
 االعترافعلى الفور. يتم  الدورية التالية قبل التاريخ المحدد، يتم احتساب أي قيمة دفترية ألي تحول سابق كمصروف

 الموجز عند تكبدها. األوليةبكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل 
 

المعني في حالة استيفاء األصل تكلفة ضمن بعد استخدامه إللغاء األصل يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة 
 .إللغاء االلتزاماتالتوقعات والتقديرات بشكل دوري بالمخصص. تقوم الشركة بتقييم  االعترافمعايير 

 
بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي والسالمة واألمن، الصحة بالبيئة والمتعلقة  النفقاتيتم رسملة 

كذلك الستمرار بموجب التشريعات المعمول بها و المعتمدةالتكاليف  تمثلوهي بشكل رئيسي ، االعترافمعايير 
بالبيئة والصحة والسالمة متطلبات الشركة اإللزامية الخاصة  بموجب فرضهاتم يأو الحصول على الترخيص للعمل 

 .والمعدات ذات العالقة واآلالتتكلفة بند الممتلكات  ضمن يتم رسملة هذه النفقات واألمن.
 

باألصول أو فيما يتعلق  اله المحدد لالستخداموالمعدات اريخ توفر بنود الممتلكات واآلالت من ت االستهالكيحتسب 
 .هذه الموجودات لالستخدام المحدد لها ذاتيا من تاريخ جاهزيةالتي يتم إنشاؤها 

 
 :على النحو التالييتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية لألصل 

 
 سنة 40-13 عقارات مستأجرة مباني وتحسينات 

 سنة 50-4 تآالت ومعدا
 سنوات 10-3 أثاث وتجهيزات وسيارات

 سنة 50-4 رأسمالية قطع غيار
 سنة 20ـ  1.5 محفزات

 
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها في المستقبل عند الضرورة 

 في نهاية كل سنة مالية.
 

 لالستخدام المحدد لها.، والتي ليست جاهزة اءاإلنشقيد  ال تستهلك الموجودات
 

 االستبعاد أو عندما البه مبدئيا عند  االعترافتم  جوهريوالمعدات وأي جزء  واآلالتيتم استبعاد بند الممتلكات 
منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء  تدفقيتوقع 
الدخل  لألصل( في قائمةوالقيمة الدفترية  االستبعاد متحصالتالمحتسب بالفرق بين صافي باألصل ) افاالعتر
 صل.عند استبعاد األ الموجزة األولية

 
أكبر من قيمته  لألصلإذا كانت القيمة الدفترية  لالستردادإلى قيمته القابلة  فورا   لألصليتم تخفيض القيمة الدفترية 

 سترداد.لال القابلةالتقديرية 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(

 جرةالموجودات المؤ
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحتوي على( عقد تأجير يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ البدء. يتم تقييم 
االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل أو موجودات محددة أو أن االتفاقية تنقل الحق في 

حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في االتفاقية. وقد يشير ذلك إلى وجود استخدام األصل أو الموجودات، 
عقد إيجار محتمل في معاملة قد ال تكون في جوهرها من طبيعة عقد اإليجار. يتم تقييم جميع عقود اإليجار، سواء 

تمويلي  إيجارنف على أنها كانت اتفاقية تأجير صريحة أو عقد تأجير ضمني في أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى، لتص
 تشغيلي. إيجارأو 
 

إلى  المأجوربشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية  التي تنتقل بموجبها اإليجاريتم تصنيف عقود 
ية القيمة الحالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كان أقل، بعقد بالالتمويلي ويتم رسملتها عند بدء  كإيجارالشركة 

وذلك لتحقيق  يجارعقد اإلالتزام تمويل وخفض أعباء بين  اإليجار. يتم توزيع مدفوعات اإليجارللحد األدنى لدفعات 
الدخل قائمة التمويل في ضمن بند أعباء التمويل أعباء . يتم إدراج االلتزاممعدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من 

 .الموجزة األولية
 

بأن الشركة معقول تأكيد يكن هناك إذا لم ومع ذلك، اإلنتاجي لألصل. مؤجر على مدى العمر الاألصل  استهالكيتم 
المقدر لألصل على مدى العمر اإلنتاجي استهالك األصل  فإنه يتم، اإليجارنهاية فترة ستؤول لها ملكية المأجور في 

 .أقصرأيهما وفترة اإليجار ــ 
 

 إيجارالملكية إلى الشركة كعقود ومنافع تحويل جزء كبير من مخاطر  خاللها منيتم  الالتي  اإليجاريتم تصنيف عقود 
على التشغيلي )بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر(  اإليجارتشغيلي. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود 

 .اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة الموجزة  األوليةالدخل قائمة 
 
 ملموسةالغير وجودات الم

تدرج األولى،  االعترافاألولى. بعد  االعترافعند مستقل بالتكلفة بشكل  المقتناةيتم قياس األصول غير الملموسة 
 وجدت.إن قيمة ـ الفي متراكمة انخفاض متراكم وخسائر إطفاء أي ناقصا تكلفة بالاألصول غير الملموسة 

 
غير الملموسة  الموجوداتتطفأ دة. غير محددة أو لملموسة لتكون أما محدغير ايتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات 

كان يتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في القيمة إذا و مدى العمر االنتاجي االقتصاديعلى  ذات العمر االنتاجي المحدد
 اإلطفاءة فترة يتم مراجع. تعرضت النخفاض في القيمةتكون غير الملموسة قد الموجودات أن على  ا  مؤشرهناك 

في نهاية كل سنة مالية. يتم  األقلالمحددة على  اإلنتاجية األعمارللموجودات غير الملموسة ذات  اإلطفاءوطريقة 
المستقبلية المتضمنة في االقتصادية المنافع  الستهالكالمتوقع أو النمط المتوقع االنتاجي احتساب التغيرات في العمر 

، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات الحال ما يقتضي، حسباإلطفاءو طريقة عن طريق تغيير فترة أاألصل 
 األوليةالدخل قائمة المحددة في  األعمارلموجودات غير الملموسة ذات االطفاء لالمحاسبية. يتم إدراج مصروف 

 غير الملموس.األصل ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجزة 
 

 فاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة:فيما يلي فترة االط
 

 سنة 15-3 برامج وأخرى
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 حاسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات الم - 5
 
 ملموسة )تتمة(الموجودات غير ال

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي 
اإلنتاجي يتم  . وإذا لم يكن األمر كذلك، فإن التغيير في تقييم العمرما زال قائما  مؤشر على أن تقييمها الحالي لألعمار 

على أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها 
 لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا إما بشكل فردي أو جماعي على مستوى الوحدات المنتجة للنقد.

 
صافي متحصالت  بينالملموس بالفرق  غيرباألصل  عترافاالاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء يتم قي

 باألصل. االعترافإلغاء  عندالموجزة  األوليةالدخل قائمة في إدراجها تم ية لألصل ويمة الدفترياالستبعاد والق
 
 برامج لا

العائدة بتكاليف التطوير  االعترافبرامج كمصروف عند تكبدها. يتم الب باالحتفاظبالتكاليف المرتبطة  االعترافيتم 
التي تسيطر عليها الشركة من نوعها إلى تصميم واختبار المنتجات البرمجية القابلة للتحديد والفريدة مباشرة 

 كموجودات غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:
 
 إكمال البرنامج بحيث يكون متاحا لالستخدام فنيا   من األجدى 
 ل البرنامج واستخدامه أو بيعهتعتزم اإلدارة إكما 
  قدرة على استخدام أو بيع البرنامجهناك 
  البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة سيحققيمكن إثبات كيف 
  البرامج أو بيعهموارد تقنية ومالية وغيرها من الموارد الكافية الستكمال تطوير واستخدام توفر 
  به بشكل موثوق أثناء تطويرهرة إلى البرنامج العائدة مباشيمكن قياس النفقات. 
 

المصروفات الموظفين وجزء مناسب من برامج التي يتم رسملتها كجزء من تكاليف تتضمن التكاليف العائدة مباشرة 
 .العالقةذات الرأسمالية 

 
األصل مؤهال  ها فيويتم إطفاؤها عند النقطة التي يكون  تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة

 لالستخدام.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ها بشكل إعدادالمتوقعة التي يتم  والحساباتالتفصيلية  الموازناتعلى أساس للشركة نخفاض القيمة حتساب ايستند ا
هذه  فردية لها. وتغطيلشركة التي يتم تخصيص موجودات دى النقد لالمنتجة لوحدات اللكل وحدة من مستقل 

طويل النمو العموما فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل المتوقعة حسابات الالميزانيات و
 .الموازنةوتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة  األجل

 
في فئات المصروفات لموجزة ا األوليةالدخل قائمة في  بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة االعترافيتم 

 الذي انخفضت قيمته. األصلالتي تتفق مع وظيفة 
 

غير الملموسة  الموجوداتكذلك باختبار  الشركةالقيمة، تقوم  انخفاضعلى  مؤشر أيكان هناك  إذاوبغض النظر عما 
 لالستخداممتاحة والتي ليست  الموجودات غير الملموسةأو شهرة( منة الغير المحدد )متضذات العمر اإلنتاجي 

. يمكن إجراء اختبار انخفاض لالستردادمع القيمة القابلة الدفترية مقارنة قيمتها خالل من  القيمة سنويا  في  لالنخفاض
غير موجودات . وقد يتم اختبار سنةفترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل  خاللالقيمة في أي وقت 

 الموجوداتمبدئيا بهذه  االعترافإذا تم في القيمة في أوقات مختلفة. ومع ذلك، اض معرفة االنخفلملموسة مختلفة 
 .الفترة السنوية الحاليةقبل نهاية األصل غير الملموس يتم اختبار هذا ف، لسنوية الحاليةغير الملموسة خالل الفترة ا
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(
كان هناك أي مؤشر  ، يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذاأعالهبالنسبة للموجودات غير المذكورة 

في حال وجود مثل و. تعرضت لمزيد من االنخفاضلم تعد موجودة أو  على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا  
خسارة قيد أو الوحدة المنتجة للنقد. يتم عكس  لألصل لالستردادهذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة 

 لالستردادالقابلة  قيمةالالمستخدمة لتحديد  االفتراضاتفي  ا  رفقط إذا كان هناك تغي سابقا  المسجلة في القيمة  االنخفاض
عن  لالستردادتزيد القيمة القابلة ال محدود بحيث القيد هذا منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس  لألصل

 تمل خسارة انخفاض في سنوات سابقة. ويفيما لو لم يتم تسجي، أو االطفاء االستهالك، بعد خصم القيمة الدفترية
 .الموجزة األوليةالدخل قائمة في بعكس القيد  االعتراف

 
 تكاليف االقتراض

أموال. يتم رسملة ها المنشأة فيما يتعلق باقتراض تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبد
 الالزمةالفترة الزمنية خالل رة لشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباش

لبيع. األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة أو لالمحدد له  لالستخدام األصل إعدادو إلتمام
 طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع.

 
يتم إنفاقها على الموجودات حتى محددة  القتراضاتالمؤقت  االستثمارمن المكتسبة  االستثماريتم خصم إيرادات 
 المؤهلة للرسملة. االقتراضالمؤهلة من تكاليف 

 
 كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. األخرى االقتراضيتم قيد تكاليف 

 
 الموجودات المالية

 األولي والقياس االعتراف
الدخل خالل قائمة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من األولي،  االعتراف عندالمالية،  الموجوداتنيف يتم تص

أو مشتقات أو موجودات مالية متاحة للبيع  االستحقاقأو قروض وذمم مدينة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
، في حال القيمة العادلة زائدا  بالمالية في البداية  الموجودات. تدرج كافة كما هو مالئم ـ فعالةأدوات تحوط مصممة ك

القتناء أصل مباشرة كتكاليف معاملة عائدة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، 
 مالي.

 
أو  حكاماألفترة زمنية تحددها خالل بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  االعترافيتم 

أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو  ـ في تاريخ المتاجرةفي السوق )طريقة التداول العادية(  ةالسائد األعراف
 .أصلبيع 
 

 القروض والذمم المدينة
المدينة األخرى  التجارية والذممتنطبق هذه الفئة عموما  على الذمم المدينة إن هذه الفئة هي األقرب إلى الشركة. 

 األجليوما . إن االستثمارات القصيرة  90عموما  آجال بـ  التجارية . لدى الذمم المدينةاألجلالقصيرة االستثمارات و
 ذات مواعيد استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر ولكنها أقل من خمسة أشهر.  األجلودائع قصيرة هي 
 

 القياس الالحق
ساط ثابتة أو قابلة للتحديد وغير متداولة في سوق القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات أق

 ناقصا   معدل الفائدة السائدباستخدام طريقة يتم قياس مثل هذه الموجودات بالقيمة المطفأة  ،األولي االعترافبعد نشطة. 
أتعاب أو  يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة على االقتناء أو االنخفاض في القيمة. 

في إيرادات التمويل في قائمة الدخل  معدل الفائدة السائديتم تضمين اطفاء  .معدل الفائدة السائدتكاليف تعتبر جزءا  من 
الموجزة ضمن أتعاب  األوليةبالخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في قائمة الدخل  االعترافالموجزة. يتم  األولية

 لفة المبيعات أو مصاريف التشغيل األخرى للذمم المدينة.التمويل مقابل القروض وضمن تك
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 بالموجودات المالية رافاالعتإلغاء 
مالية  من موجودات مجموعةالمالي أو جزء من  األصل)أو جزء من بأصل مالي  االعترافإلغاء يتم بشكل رئيسي 

 :عندالموجزة للشركة(  األوليةمن قائمة المركز المالي  )أي استبعادها( متماثلة
 
  أواألصل، انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من 
 مستلمة بالكامل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية نقدية من أصل تدفقات الشركة بتحويل حقوقها في استالم  مقيا

الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع  قيام( "، أو )أدون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير
ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة  الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر عدم قيامب( )األصل أو 

 على األصل.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
على انخفاض قيمة أصل مالي أو  ا  موضوعي بتقييم ما إذا كان هناك دليال   قائمة المركز الماليتقوم الشركة بتاريخ 

قد تعرض أو تعرضت ت المالية مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودا
 االعترافنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد ا  على انخفاض القيمة موضوعي القيمة فقط إذا كان هناك دليال  النخفاض 

الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة  ثاألولي لألصل وكان لحد
مكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن الموجودات المالية التي ي

في سداد الفوائد أو أصل أو تعثر المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير 
البيانات الملحوظة إلى أن أخرى وحيث تشير  ةمالي هيكلةالمدفوعات، واحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة إعادة 

هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية 
 التي ترتبط بالتخلف عن السداد.

 
اض في القيمة على تقوم الشركة أوال  بتقييم مدى وجود انخف ،بالتكلفة المطفأة بالنسبة للموجودات المالية المحملة

أو على المستوى الجماعي بالنسبة للموجودات المالية  المستوى الفردي للموجودات المالية والتي تعتبر هامة بحد ذاتها
على وجود انخفاض في القيمة ألي  ا  موضوعي التي ال تعتبر هامة منفردة . وفيما إذا قررت الشركة عدم وجود دليال  

ا  ـ سواء  كان جوهريا  أم ال ـ فإن الشركة تقوم بوضع األصل المالي ضمن مجموعة من أصل مالي جرى تقييمه منفرد
ذات خصائص مخاطر ائتمان مشابهة وتقييمها جماعيا  لتحديد انخفاض القيمة ـ إن وجد. بالنسبة موجودات مالية 

اض تم إدراجها أو استمرت للموجودات التي يتم تقييمها لمعرفة االنخفاض بشكل منفرد والتي تعرضت لخسارة انخف
 في تعرضها لخسارة انخفاض، فإنه يتم تضمينها في إطار تقييم جماعي لالنخفاض.

 
يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المحددة على أنه الفرق ما بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 

االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. إن القيمة  للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية )باستثناء خسائر
 الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية يتم طرحها بمعدل الفائدة األصلي الفّعال لألصل المالي.

 
لدخل بالخسارة في قائمة ا االعترافيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم 

الموجزة( مستحقة بالقيمة  األوليةل إيرادات الفائدة )المسجلة كإيرادات تمويل في قائمة الدخل االموجزة. ال تز األولية
ستخدام معدل الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة الدفترية المخفضة ومستحقة با

وض مع المخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد االنخفاض في القيمة. يتم شطب القر
المستقبلي مع تسييل جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة. وفي حال تم زيادة أو خفض مبلغ خسارة االنخفاض في 

ادة أو خفض خسارة باالنخفاض، فإنه يتم زي االعترافالقيمة التقديرية ـ في سنة الحقة ـ بسبب وقوع حدث بعد 
االنخفاض المسجلة مسبقا  من خالل تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد الشطب فيما بعد، فإنه يتم إدراج 

 الموجزة. األوليةاالسترداد ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل 
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 ماليةالمطلوبات ال

 األولي والقياس االعتراف
 :األولي االعترافيتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين عند 

 
 الدخلخالل قائمة من مطلوبات مالية بالقيمة العادلة  -
 معدل الفائدة السائدمطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  -
 

 وأدوات مالية مشتقة. األجلقروض طويلة ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى وللشركة تتضمن المطلوبات المالية 
 

المحتفظ بها  الماليةالمطلوبات هي بشكل رئيسي الدخل الل قائمة ختشتمل فئة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
ـ والذي يجب إعادته في المستقبل.  خالل فترة قصيرة بغرض البيعمثل التزام مقابل أوراق مالية مقترضة للمتاجرة 

حوط في إطار تتضمن هذه الفئة أدوات مالية مشتقة تم الدخول فيها من قبل الشركة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات ت
 عالقات تحوط. يتم تصنيف المشتقات الضمنية المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تحديدها كأدوات تحوط فعالة.

 
 األدواتتعاقدية والتزامات بموجب  أحكامعندما تصبح الشركة طرفا في  في البدايةجميع المطلوبات المالية  إدراجيتم 

المستلمة  المتحصالتوالذمم الدائنة، فإن  والسلفبالقيمة العادلة، وفي حالة القروض  المالية. يتم تسجيل المطلوبات
 .لهاالمعامالت المباشرة العائدة بعد خصم تكاليف تكون 

 

 القياس الالحق 
يتم االستمرار في تسجيل المطلوبات المالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع التغيرات التي تم تسجيلها في 

 الموجزة. األوليةقائمة الدخل 
 

االولي، فإنه يتم قياسها  االعترافبعد  ـ األجلالطويلة بما في ذلك القروض ـ فيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى 
الموجزة  األولية. تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل معدل الفائدة السائدالحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 . معدل الفائدة السائدبالمطلوبات من خالل عملية إطفاء  االعترافإلغاء عند 
 

التكاليف التي االقتناء والرسوم أو عند يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة 
كتكاليف تمويل في قائمة الدخل  معدل الفائدة السائدإطفاء . يدرج معدل الفائدة السائدتعتبر جزءا  أساسيا  من طريقة 

 الموجزة.  األولية
 

 المطلوبات المالية ب االعترافإلغاء 
يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس 

عديلها بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال المقرض وحسب شروط مختلفة تماما  أو أن شروط االلتزام الحالي يتم ت
بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين  االعترافأو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع 

 الموجزة.  األوليةالقيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل 
 

 عقود الضمانات المالية 
مالية كالتزام مالي في الوقت الذي يتم فيه اصدار الضمان. يتم قياس االلتزام مبدئيا  بالقيمة تدرج عقود الضمانات ال

الدفعات التعاقدية العادلة. تحدد القيمة العادلة للضمان على اعتبار القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين 
  .وفاء  اللتزامثالث مة التقديرية التي سيتم دفعها لطرف قيو الدفعات ستكون مطلوبة دون ضمان أدين وبموجب أدوات 
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  )تتمة( الضمانات المالية عقود
زميلة دون تعويض، تتم المحاسبة على القيم العادلة دائنة أخرى لشركات مم تتعلق بقروض وذضمانات عند تقديم 

 كمساهمات ويتم إدراجها كجزء من تكلفة االستثمار. 
 

لة بحسب تكاليف المعاملة العائدة مبدئيا  كالتزام بالقيمة العادلة، معد المالية ألطراف ثالثةيتم إدراج عقود الضمانات 
 الحالي . يتم قياس الضمان الحقا  وفقا  ألفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامالضمانبشكل مباشر إلى اصدار 

 أيهما أعلى.  ـ اإلطفاء المتراكم ا  والمبلغ المدرج ناقص قائمة المركز الماليفي تاريخ 
 

 مقاصة االدوات المالية 
الموجزة فقط عند  األوليةصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي يتم مقا

لتسوية الموجودات مع المطلوبات على لدى الشركة  وتوافر النيةوجود حق حالي نافذ نظاما  لتسوية المبالغ المدرجة 
 ذات الوقت.  المطلوبات في وسدادالموجودات  تحقيقأساس الصافي أو 

 

 األدوات المالية المشتقة
 أسعار الفائدة. تقلبات مخاطر ط مقابل تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة مثل مقايضات أسعار الفائدة للتحو

 
ا ة المالية ويتم إعادة تقييمهاالدابالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد  بداية  تدرج االدوات المالية المشتقة 

كافة المشتقات بقيمتها العادلة كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه، وتقيد  تدرجالحقا  بالقيمة العادلة. 
أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة  مكاسبكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سالبة. تقيد أي 

 الموجزة.  األولية في قائمة الدخل مباشرة   الفترةخالل محتفظ بها للمتاجرة اللألدوات المالية المشتقة 

 

 المخزون
يتم إدراج المخزون بما في ذلك المواد الخام واألعمال تحت التنفيذ والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة )قطع 

لفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف العائدة مباشرة أي أسعار الشراء التاريخية وفقا  لمبدأ متوسط التك –الغيار( بالتكلفة 
 )بصفة أساسية الرسوم والنقل( أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل.

 
الثابتة النفقات يشتمل مخزون األعمال تحت التنفيذ والبضاعة التامة الصنع تكلفة المواد والعمالة والجزء المالئم من 

 والمتغيرة. 
 

المتكبدة خالل فترة  والنفقاتالمخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى  تستبعد خسائر
في نهاية الفترة لغرض تقييم المخزون  النفقاتمن تكلفة المخزون. يعتمد توزيع  اإليقافالصيانة غير المخطط لها / 

يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون على  أيهما أعلى. ـ على القدرة العادية أو االنتاجية الفعلية للفترة
أساس المتوسط المرجح للتكاليف. ويتم تحديد تكلفة المخزون الذي يتم شراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخصومات. 

إلكمال أو صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا  التكاليف التقديرية ل
 التكاليف التقديرية الالزمة إلكمال البيع. 
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 )تتمة( ونالمخز

 

 ثانويةالخردة والمنتجات المشتركة والمنتجات المخزون 
أو  ثانويةوقت أو قد تؤدي إلى إنتاج منتجات ذات التؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانا  إلى انتاج منتج مشترك في 

المشتركة  المنتجاتهذه لتدوير(. في حال عدم تحديد تكلفة تحويل عادة اأو قابلة إل قابلة لالستعمال)إما غير  خردة
توزيعها على أساس نسبي  فإنه يتممنفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية، غير بشكل  الخردة والمنتجات الثانوية و/أو

يعتمد التوزيع على القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما في مرحلة عملية االنتاج عندما يمكن تحديد المنتجات و وثابت
 االنتاج.  بشكل منفصل أو اكتمال 

 
ذلك،  غير جوهرية وال يمكن توزيع التكلفة عليها أو أنها غير كافية لعمل الخردةو ثانويةالفي حال كانت المنتجات و

قيمة من تكلفة المنتج الرئيسي. يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم خصم هذه الفإنه 
 ة الدفترية لمخزون المنتج الرئيسي مختلفة اختالفا  جوهريا  عن التكلفة. نتيجة لذلك، ال تكون القيمو
 

 األوليةللفترة في قائمة الدخل  الخردةو ثانويةتنخفض قيمة تكلفة المبيعات وفقا  لصافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات ال
يرادات مع تكلفة مقابلة للبيع التي تم الحقا ، يتم تسجيل المتحصالت كإ ثانويةالموجزة. وفي حال بيع المنتجات ال
يتم تسجيل المتحصالت فإنه ، الخردةما فيما يتعلق بالقابلة للتحقق المسجلة مسبقا ، أتسجيلها اعتمادا  على صافي القيمة 

  ناقصا  التكلفة كإيرادات أخرى.
 

 قطع الغيار االستهالكية 
الكها في انتاج منتجات نصف منتهية الصنع أو منتهية الصنع. قد التي يتم استه األوليةالمواد االستهالكية هي المواد 

 تشتمل المواد االستهالكية مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات. 
 

في اآلالت والمعدات والتي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة  تبادليقطع الغيار هي القطع التي يمكن استخدامها بشكل 
الح وتجديد اآلالت والمعدات أو التي يتم استخدامها في الحاالت الطارئة في اإلصالح. تحتفظ الشركة الروتينية واإلص

 بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية: 
 
ت محددة أو خط المعدات تحت الطلب المقتناة مع اآلالت/خط االنتاج أو التي يتم شراؤها الحقا  لكنها ترتبط بآال -

ك حاجة ضرورية لها لتشغيل اآلالت يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها في جميع كون هنايانتاج والتي قلما 
االوقات. تتم رسملة هذه المنتجات كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على 

. ال أقل أيهما-ي سيتم االستفادة منهاالتلآلالت مدى العمر االنتاجي للعنصر أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي 
 الممتلكات واآلالت والمعدات.    التي يتم استيفاؤها ضمن فئةتشكل هذه جزءا  من معايير رسملة المخزون 

 
يتم استبدالها أو تجديدها والتي  األجلطويلة الط االنتاج المحددة طوخ القابلة لإلصالح الخاصة باآلالت / العناصر -

كجزء من الممتلكات خالل دورة التشغيل(. تتم رسملة التكاليف المتعلقة بهذه العناصر لى األغلب بشكل متكرر )ع
 في اآلالت وتكون العناصرواآلالت والمعدات في حال تحقق معايير الرسملة. يبدأ االستهالك من يوم تركيب هذه 

ر االنتاجي لآلالت والمعدات التي تم القيمة المتبقية من العموفترة االستهالك بحسب العمر االنتاجي للعنصر 
 جزءا  من المخزون.  العناصروال تشكل هذه فيها ـ أيهما أقل.   تركيبها

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

في أي آالت أو خطوط انتاج أو أي سلع يمكن أن تكون مطلوبة ال تقتصر على آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة 
في حال زادت إال مواد استهالكية وقطع غيار" ضمن المخزون. ك" وقت لتسهيل تشغيل اآلالت. يتم تصنيف هذه القطع

 رالعناصيتم تسجيلها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تخضع فإنه عن الحد ولديها عمر انتاجي أكثر من سنة، 
الموجزة عند تركيبها أو  األوليةالتي يتم تسجيلها ضمن المخزون لتقييم مخصص التلف وتحمل على قائمة الدخل 

القابلة  للعناصرتكون طريقة استهالكها مماثلة فمعايير الرسملة،  العناصرفي حال حققت مثل هذه واستخدامها.  
 أعاله.  جاءلإلصالح كما 
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 مقايضات المخزون
 عندما تسفر المقايضة عنا أو طبيعتهاإليرادات فقط عند مقايضة البضائع إذا كانت غير متشابهة في ب االعترافيتم 
 ير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول. تغ
 

 . الوقتو الشركة أنواع مختلفة من عمليات مقايضات المخزون مؤهلة بحسب الموقع ألدى 
 

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

الطبيعة أو مقايضات البضائع فقط إذا كانت غير متشابهة من حيث  إيراداتب االعترافيتم المعامالت أساس تجاري. 
ير جوهري في تكوين التدفقات النقدية للمحول. وإذا لم تكن الحالة كذلك، تسجل هذه تغ عن عندما تسفر المقايضة

 و دائنة. ل األثر المقابل لها كذمم مدينة أالمعامالت كمخزون تحويالت بالتكلفة ويسج
 

  وقتيةمقايضات 
إذا كانت المقايضات لفترة زمنية أطول بحيث تتغير األسعار بشكل جوهري خالل هذه الفترة، أو تتضمن ارسال 
البضاعة تامة الصنع إلى أطراف ثالثة )ألي شركة( بحيث تدل على وجود أساس جوهري يتم تسجيلها كمبيعات 

 ه.يات بناء  على السعر المتفق عليومشتر
 

 خدمات المناولة 
قد يكون لدى الشركة ترتيبات خدمات مناولة حيث يتم تزويد المخزون أو البضاعة النصف تامة الصنع )أعمال تحت 

في  التنفيذ( المملوكة بواسطة جهة ذات عالقة للمعالجة اإلضافية. قد تقوم الشركة أيضا  ببيع البضائع التامة الصنع.
منافع ومخاطر ملكية المخزون. ويتم احتساب هذه الترتيبات تحديد الطرف الذي تعود له مثل هذه الترتيبات، يتم 

كمعامالت مبيعات ومشتريات اعتمادا  على الجهة التي تحتفظ بملكية ومخاطر الخسارة المرتبطة بالمخزون والبضاعة 
 التامة الصنع الناتجة. 

 
لة بمثل هذه المخاطر والمنافع، يتم التعامل معها كاتفاقية خدمة حيت يتم تسجيل المخزون او  عند احتفاظ الجهة الُمن

والمبيعات ذات الصلة وتكلفة التصنيع ضمن دفاتر الجهة الُمناِولة بينما تقوم الشركة بتسجيل مصروفات الخدمة وفقا  
 " في قائمة الدخل.   ىأخرللمعادلة المتفق عليها في اتفاقية المناولة تحت بند "إيرادات 

 
 النقد وما في حكمه

والودائع تحت الطلب  األجليتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع قصيرة 
د استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة يعاواستثمارات ذات سيولة عالية بمو

 طر غير جوهرية في التغير في القيمة.  وتخضع لمخا
 

 المخصصات 
 

 عام
أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن  قانونيتدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )

ُيطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون 
باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو جميع المخصص ـ على سبيل المثال 

، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا  فعليا . يتم عرض تأمينـ بموجب عقد 
وجزة بعد طرح أي سداد. إذا كان تأثير القيمة الوقتية الم األوليةالدخل  مخصص في قائمةأي المصروف المتعلق ب

الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة  الحالي معدلالللمال جوهريا ، فيتم خصم المخصصات باستخدام 
 بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 27ــ 

 )تتمة(( غير مراجعة)الموجزة  األوليةل القوائم المالية إيضاحات حو
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 )تتمة(المخصصات 
 

 عقود ملزمة
فع المتوقعة التي تحصل عليها الشركة من هذه العقود أقل من لعقود الملزمة عندما تكون المناليتم تسجيل مخصص 

 .التكلفة التي ال يمكن تجنبها لاللتزام بموجب العقد
 

 الموظفين  منافع
 

  األجلالتزامات قصيرة 
غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتكلفة السفر وبدل التعليم  منافعالبما في ذلك تشمل التزامات الرواتب واالجور 

بها الموظف الخدمة ذي الصلة ويتم شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم  12ل األثاث التي يتوقع تسويتها خالل وبد
حتى نهاية الفترة، فيما يتعلق بالموظفين، التي اعدت عنها القوائم المالية، وتقاس بالمبالغ المتوقع أن يتم  بها االعتراف

موظفين متداولة في قائمة المركز المالي  منافععن المطلوبات كالتزامات دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم اإلفصاح 
 الموجزة.  األولية

 

 األجلموظفين طويلة  منافعالتزامات 
)بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة الطويلة  األجلالموظفين طويلة  منافعتشمل التزامات 

شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي الصلة(  12تسويتها خالل  واإلجازات السنوية التي ال يتوقع
وتقاس بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بواسطة الموظفين 

االئتمان المتوقعة وتسجل كمطلوبات غير حتى نهاية الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية باستخدام طريقة وحدة 
متداولة. يجب إيالء اهتمام إلى مستويات الرواتب واالجور المستقبلية المتوقعة وخبرة الموظفين المغادرين ومعدالت 

وفترات الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية الفترة التي  التاريخية التناقص
عدت عنها القوائم المالية لسندات الشركات العالية السيولة مع العمالت والشروط التي تتوافق قدر اإلمكان مع ا

التدفقات النقدية المستقبلية. يدرج إعادة القياس كنتيجة لخبرة التعديالت والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة 
 الموجزة.     األوليةالدخل 

 
الموجزة إذا لم يكن لدى الشركة حق غير  األوليةامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي عرض االلتزتُ 

شهرا  بعد الفترة التي اعدت عنها القوائم المالية بصرف النظر عن الموعد الذي  12مشروط في تأجيل التسوية خالل 
 ستتم فيه التسوية الفعلية. 

 

 التزام ما بعد الخدمة 
المنافع المحددة وبرامج المساهمات غير برامج متعددة لما بعد الخدمة لموظفيها بما في ذلك برامج  تدير الشركة

 على الحياة للموظفين المؤهلين ومن يعيلونهم.   تأمينالطبي لما بعد الخدمة وبرنامج ال تأمينوبرامج الالمحددة 
 

 برامج المساهمات المحددة 
ما بعد الخدمة الذي تقوم الشركة بموجبه بدفع مساهمات ثابتة لمنشأة  منافعج برنامج المساهمات المحددة هو برنام

موظفين حال استحقاقها.  منافعأو ضمني لدفع مبالغ. تدرج المساهمات كمصروف  قانونيمنفصلة وال يوجد التزام 
تقبلية المتوفرة. قد تدرج المساهمات المدفوعة مقدما  كأصل في حدود النقد المرتجع أو التخفيض في الدفعات المس

يستثمر الموظفين المؤهلين والمشاركين في برنامج المساهمات المحددة جزءا  من عوائدهم في صناديق برنامج 
 متنوعة.  

 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 28ــ 

 )تتمة(( غير مراجعة)الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 ال إذا ُذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إ
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 )تتمة(الموظفين  منافع

 

 )تتمة(برامج المساهمات المحددة 
تدير الشركة برنامج ادخار لتشجيع الموظفين السعوديين لعمل ادخارات بشكل يضمن زيادة دخلهم والمساهمة في 

في حساب بنكي منفصل غير من المشاركين . تودع مساهمات االدخار مستقبلهم وفقا  للبرنامج الموجود تأمين
 األوليةهذا النقد عبارة عن رصيد مقيد ولغرض العرض في القوائم المالية . للشركة ةالعادي ةالتشغيلي اتالحساب

لموظفين ويتم االفصاح عن صافي االلتزام ل االدخارالموجزة، يتم تسويتها مع االلتزام ذي الصلة بموجب برنامج 
 الموظفين.  منافعضمن التزام 

 
 المحددة منافعال برنامج

المحددة هو برنامج ما بعد الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة. يوجد لدى الشركة بصورة  منافعبرنامج ال
 محددة.  منافعمؤهلة كبرامج لما بعد الخدمة وتأمين على الحياة طبي الخدمة وتأمين نهاية  منافعسية برامج أسا
 

 الخدمة نهاية  منافع
ما بعد  منافعالموجزة فيما يتعلق ببرامج  األوليةو االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي صافي أصل التقاعد أ

المحددة المتوقعة  منافعالقيمة الحالية اللتزام ال ا  ـ إن وجدت ـ ناقص الخدمة عبارة عن القيمة العادلة لموجودات البرنامج
المحدد سنويا  بواسطة خبراء مستقلين باستخدام طريقة وحدة  منافع. يحتسب التزام التاريخ قائمة المركز الماليي كما ف

المحدد بواسطة خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية  منافعالمتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام ال تأمينال
بها بشروط قريبة من شروط  منافعات عالية السيولة بالعملة التي سيتم دفع الباستخدام معدالت سعر فائدة لسندات شرك

االلتزام ذي الصلة. يتم استخدام معدالت أسعار السوق للسندات الحكومية في الدول التي ال يوجد بها سوق لمثل هذه 
المحددة والقيمة  منافعالرصيد التزام صافي السندات. يحتسب صافي تكلفة الفائدة بواسطة تطبيق معدل الخصم إلى 

 الموجزة.  األوليةالموظفين في قائمة الدخل  منافعالعادلة لموجودات البرنامج. يتم تضمين هذه التكلفة في مصروفات 
 

التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في خبرة تدرج أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن 
 في قائمة الدخل الشامل اآلخر.     الفترة التي تظهر بها

 
المحددة الناشئ عن تعديالت البرنامج أو التخفيض فورا  في قائمة  منافعتدرج التغيرات في القيمة الحالية اللتزام ال

 الموجزة كتكاليف خدمة سابقة.  األوليةالدخل 
 

دة االئتمان المتوقعة.  تتكون التكاليف التي يتم عمل تقييمات لهذه البرامج بواسطة خبراء مستقلين بناء  على طريقة وح
متساو  لكل سنة خدمة والفائدة  المقدمة على أساس منافعترتبط بمثل هذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية لل

 على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 
 

الموجزة بينما تسجل معدالت  األوليةعد الخدمة فورا  في قائمة الدخل ما ب منافعتدرج التكاليف الحالية والسابقة ل
الخصم الخاصة بتصفية االلتزام كتكلفة مالية. إن أي تغيرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات 

 في االفتراضات تعتبر كإعادة قياس وتدرج في قائمة الدخل الشامل. 
 

 نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة.  أحكاموارية تأخذ بالحسبان عملية التقييم االكت
 

 التأمين الطبي على الحياة 
على الحياة لألشخاص المؤمنين طبيا  ومعاليهم. تستحق التكاليف  تأمينالعناية الصحية التقاعدية وال منافعتقدم الشركة 

 منافعتوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج العلى مدى فترة ال منافعالمتوقعة لهذه ال
التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات خبرة المحددة. تدرج / تقيد أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن 

قييم هذه االلتزامات سنويا  االكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تظهر بها. يتم ت
 بواسطة مختصين مستقلين ومؤهلين. 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 29ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 )تتمة(الموظفين  عمناف
 

 األجلبرامج تحفيزية قصيرة وطويلة 
تقوم الشركة بإدراج التزام ومصروف لبرامج المكافآت والحوافز وفقا  لمعادلة تأخذ بالحسبان المبلغ التقديري المتوقع 

رسة سابقة دفعه بناء  على أداء الشركة. تقوم الشركة بإدراج مخصص في حال كانت ملزمة تعاقديا  أو إذا هناك مما
أدت إلى إيجاد التزام ضمني وفي حال استحق المبلغ خالل فترة ما اعتمادا  على التوقع المستهدف وعمل تقدير موثوق 

 لتقدير مبلغ االلتزام. 
 

 انهاء الخدمة )برنامج التقاعد المبكر(  منافع
ريخ التقاعد العادي أو عند موافقة انهاء الخدمة عندما يتم انهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تا منافعيستحق دفع 

الخدمة في هذه التواريخ  منافع. تقوم الشركة بإدراج منافعالتقاعد المبكر مقابل هذه ال بشكل طوعي علىالموظف 
الشركة بإدراج تكاليف )ب( عند قيام  منافععدم قدرة الشركة على سحب العرض الخاص بهذه البشكل مسبق عند )أ( 
موافقة الموظف انهاء الخدمة. ويتم تقديم عرض في هذه الحالة للتشجيع على  منافعتتضمن دفعات إعادة الهيكلة التي 
انهاء الخدمة بناء  على عدد الموظفين المتوقع  منافع. يتم قياس منافعالتقاعد المبكر مقابل هذه ال بشكل طوعي على

بعد انتهاء الفترة التي اعدت عنها القوائم  شهرا   12التي تستحق خالل أكثر من  منافعقبولهم للعرض. ويتم خصم ال
 المالية إلى القيمة الحالية. 

 

 برنامج تمليك وحدات سكنية الموظفين 
من للموظفين المؤهلين فرصة اقتناء وحدات سكنية  يوفرموظفين أسيس برنامج تمليك وحدات سكنية للقامت الشركة بت

 تقل ملكية المنازل عند االنتهاء من جميع الدفعات. ة دفعات خالل عدد محدد من السنوات. تنلسلس خالل
 

يمكن اعادتها للموظف التي يدفعها الموظف مقابل المنزل  المبالغإن فلموظفين، بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية ل
ذه المنزل للشركة. ال تنطبق المتطلبات التي تتعلق باألدوات المالية على مثل ه أعادو في حال ترك الموظف العمل

تستثني حقوق الموظفين وااللتزامات بموجب  (39))ج( من معيار المحاسبة الدولي 2األرصدة المتراكمة ألن الفقرة 
الموظفين. إن سداد مثل هذا المبلغ في حال ترك الموظف العمل قبل استحقاقه للمنزل الذي استثمر فيه  منافعبرامج 

يتطلب معيار المحاسبة (. 19)بق عليه معيار المحاسبة الدولي صاحب العمل الذي ينط على محتمال   ا  يمثل التزام
 قياس مثل هذا االلتزام على أساس الناتج المتوقع.  (19)الدولي 

 

 برنامج القرض السكني للموظفين
و ل فترة الخدمة لغرض شراء أو بناء منزل أتقدم الشركة قرض سكني دون فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة خال

 تم سداد القرض على أقساط شهرية من خالل االقتطاع من بدل السكن للموظف. شقة. ي
 

برنامج القرض السكني للموظفين كأصل مالي غير متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة  يتم إدراج
 الفعلي الذي أعطي للموظف تحت . يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ التقديريمعدل الفائدة السائدباستخدام طريقة 

لفترة الخدمة. يتم اطفاء نفس المبلغ كدخل  موظفين مدفوعة مقدما  غير متداولة" وتطفأ كمصروف مساو   منافع" بند
 موظفين. من الالقبض مستحقة فائدة مقابل ذمم 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 30ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 الموظفين )تتمة( منافع
 

 سيارات المدراء التنفيذيين
لموظفين مقابل خدماتهم تمنح الشركة الموظفين المؤهلين سيارة مملوكة للشركة مقابل قيمة محددة. تقدم هذه المنفعة ل

. تظل السيارة مقابل أن يدفع الفرقسيارة ذي قيمة أعلى  الحصول علىلفترة ثابتة من السنوات. للموظف خيار 
يتم  مملوكة للشركة. تخضع ترتيبات نقل ملكية السيارة للموظف لسياسة الموارد البشرية التي تحدد الظروف التي

 وظف.  لمبموجبها نقل ملكية السيارة إلى ا
 

 ربحية السهم
 : تقسيميتم احتساب الربحية األساسية للسهم من خالل 

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

 األسهم في  المعدلة بحسب عناصر المكافأة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية
 .العادية الصادرة خالل السنة ويستثنى منها أسهم الخزينة

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

 خالل السنة الماليةلمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ا.   

 سهم العادية اإلضافية القائمة عند تحويل جميع االسهم المخفضة المحتملة إلى أسهم المتوسط المرجح لعدد األ
  ادية.ع

 
 االحتياطي النظامي 

مي من صافي دخلها السنوي لتكوين احتياطي نظا %10وفقا  للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 
 ن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.يساوي نصف رأس المال. إ

 

 ألول مرة المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيق -6
 

فقط المراجعة الشركة قوائمها المالية وأصدرت  أعدتم، 2016ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في لجميع الفترات و
كة العربية ا في الممليه)"المعايير المتعارف عل المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية للمبادئ المحاسبيةوفقا  

قامت الشركة بإعداد  .("ة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعوديةالهيئالصادرة عن  السعودية
التي تنطبق على  مع المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية المتوافقةمالية ال ئمهاقوا

هذه هي القوائم . وبناء  على ذلك ذات الصلة م مع عرض بيانات مقارنة عن الفترة2017ناير ي 1الفترات التي تبدأ في 
  الموجزة للشركة المعدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. األوليةالمالية 

 
لمعتمد في المملكة العربية السعودية. تم إعداد قائمة ( وا1المعيار الدولي للتقرير المالي )ومع االمتثال لمتطلبات 

التحول من م بعد إدخال بعض التعديالت المطلوبة بناء  على 2016يناير  1المركز المالي االفتتاحية للشركة كما في 
المعايير ين الى المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

على ، قامت الشركة بتحليل تأثير ومالحظة التعديالت المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالدولية للتقرير المالي 
 أشهر الثالثةتي لفتر األوليةقائمة الدخل الشامل م وأيضا 2016ديسمبر  31م و2016يناير  1المراكز المالية كما في 

التعديالت التالية هي التعديالت الجوهرية في االنتقال من المعايير  م.2016سبتمبر  30ي ف المنتهيتين والتسعة أشهر
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية 

الت الجوهرية في االنتقال من المعايير المتعارف عليها في للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. التعدي
المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية للتقرير المالي 

في القوائم  م تم االفصاح عنها2016ديسمبر  31م و2016يناير  1المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في 
   م.2017مارس  31الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  األوليةالمالية 

 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 31ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
  
 دولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( التطبيق المعايير  - 6

لمعايير المتعارف عليها في المملكة من ام 2016سبتمبر  30كما في توضح الجداول التالية مطابقة حقوق الملكية 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  المعاييرمع  العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 :للشركةمملكة العربية السعودية ال

 

  

 إيضاح

 

 رأس المال

االحتياطي 

 النظامي

االحتياطي 

 االكتواري

 

 أرباح مبقاة

 

 المجموع

األرصدة وفقا  للمعايير المتعارف عليها في 

المملكة العربية السعودية والمعتمدة من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
5.625.000 

─────── 

 
1.546.222 

─────── 

 
  ــ   

─────── 

 
8.471.873 

─────── 

 
15.643.095 
─────── 

 (228.145) (190.521) (37.624) ــ    ــ    )أ( 6 الموظفين منافعتقييم اكتواري ل

 (14.421) (14.421) ــ    ــ    ــ    )ب( 6 مخصص حاالت الغياب المتراكمة

 31.584 31.584 ــ    ــ    ــ    )ج( 6 عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات

 (12.729) (12.729) ــ    ــ    ــ    )د( 6 تعديل المخزون

 4.909 4.909 ــ    ــ    ــ    )هـ( 6 بالتكلفة المطفأة األجلقروض طويلة 

 (19.364) (19.364) ــ    ــ    ــ    )و( 6 تعديل تكلفة الخدمات المشتركة

 (14.633) (14.633) ــ    ــ    ــ    )ز( 6 أخرى، صافي

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (252.799) (215.175) (37.624) ــ    ــ     التعديالت على حقوق الملكية مجموع

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

الدولية للتقرير المالي  للمعاييرالرصيد وفقا  

 كة العربية السعوديةالمعتمدة في الممل

  

5.625.000 

 

1.546.222 

 

(37.624) 

 

8.256.698 

 

15.390.296 

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

 

 على النحو التالي: م2016سبتمبر  30في  المنتهية والتسعة أشهرالثالثة أشهر  لفترتيالدخل الشامل  مجموعمطابقة 

 إيضاح 

تهية لفترة الثالثة أشهر المن

 م2016سبتمبر  30في 

المنتهية  لفترة التسعة أشهر

 م2016سبتمبر  30في 

صافي الدخل وفقا  للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية 

 السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 
 الموظفين منافعتقييم اكتواري ل

 مخصص حاالت الغياب المتراكمة
 لممتلكات واآلالت والمعداتعناصر ا

 تعديل المخزون
 بالتكلفة المطفأة األجلقروض طويلة 

 تعديل تكلفة الخدمات المشتركة
 أخرى، صافي

 
 
 
 )أ( 6
 )ب( 6
 )ج( 6
 )د( 6
 )هـ( 6
 )و( 6
 )ز( 6

 
607.598 

 
(6.806) 

1.169 
426 

(1.026) 
(1.804 ) 
(564)   
(30.712) 

 
1.698.751 

 
(6.878) 

2.392 
7.072 

35.053 
31.932 

(1.999) 
(28.957) 

  ─────── ─────── 

 التعديالت بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي  مجموع

 

  

(39.317) 

 

38.615 
  ─────── ─────── 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  للمعاييروفقا   صافي الدخل

 المملكة العربية السعودية

  

 568.281 

 

1.737.366 

  ═══════ ═══════ 

 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 32ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 
 ألول مرة )تتمة( الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير  - 6
 

 الدخل الشامل اآلخر  6-1
الخدمة نهاية منافع ، يتوجب احتساب المملكة العربية السعوديةالمعتمدة في  المعايير الدولية للتقرير المالي بموجب
الثالثة  فترتياكتوارية. يمثل صافي الخسارة الشاملة االخرى خالل  تقييماتالطبية لما بعد الخدمة باستخدام  والمنافع
/ خسارة إعادة القياس الناشئة عن خبرة التعديالت  ربحم 2016 سبتمبر 30 في المنتهيتين والتسعة أشهرأشهر 

المعايير الدولية والتغيرات في االفتراضات االكتوارية التي ظهرت خالل الفترة. إن هذا التعديل ناتج عن التحول إلى 
سبتمبر  30في  تينالمنتهي ة أشهرتسعالو الثالثة أشهر فترةلد مثل هذا البند في قائمة الدخل فقط وال يوج للتقرير المالي

المعتمدة من الهيئة السعودية ا في المملكة العربية السعودية للمعايير المتعارف عليهوفقا   تينم المعروض2016
 . لن يتم إعادة تصنيف مثل هذا التعديل في قائمة الدخل في الفترات الالحقة.  للمحاسبين القانونيين

 
 30في  المنتهيتين والتسعة أشهر الفتراض االكتواري خالل فترتي الثالثة أشهرفي ا بما أنه ال توجد تغيرات جوهرية

 والتسعة أشهرالثالثة أشهر  خالل فترتيمستحقة مكاسب / خسائر اكتوارية م، فإنه لم يتم تسجيل 2017سبتمبر 
    م.2017سبتمبر  30المنتهية في 

 
 التقديرات 6-2

للمعايير المتعارف عليها في وفقا  مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ م 2016سبتمبر  30تتفق التقديرات كما في 
التعديالت إلظهار أي )بعد إجراء  المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الطبية لما بعد الخدمة نافع والمنهاية الخدمة لمنافع (. بمنأى عن التقييم االكتواري ختالفات في السياسات المحاسبيةا
حيث أن تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبيين  (3-1-3ومكافأة الخدمة المستمرة )يرجى الرجوع الى اإليضاح 

 تطلب التقديرات وفقا للتوجيهات المقدمة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. يالقانونيين ال 
 

 : على النحو التاليلسهم الربحية لو كان التأثير على التدفقات النقدية
 
المنتهية  أشهر ةتسعالفترة  

م 2016سبتمبر  30في 
للمعايير المتعارف وفقا  

عليها في المملكة العربية 
السعودية والمعتمدة من 

الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

 أشهر ةتسعالفترة 
 30المنتهية في 

م وفقا  2016سبتمبر 
ة للمعايير الدولي

للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية 

 السعودية

  الفرق

    
 3.260 2.501.732  2.504.992  من األنشطة التشغيلية  التدفقات النقديةصافي 

 -      ( 415.597) ( 415.597) في األنشطة االستثمارية المستخدمة  التدفقات النقديةصافي 

 -      (2.135.224) (2.135.224) في األنشطة التمويلية ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي 

 0.07 3.09  3.02  صافي الربحاللاير السعودي ـ لكل سهم عادي ب
 

م 2016 سبتمبر 30المنتهية في للفترة الدخل الشامل  ومجموع حقوق الملكيةحول مطابقة  االيضاحاتفيما يلي 
  م:2016سبتمبر  30 في نالمنتهيتي والتسعة أشهرالثالثة أشهر  وفترتي

 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 33ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 
 ألول مرة )تتمة( الدولية للتقرير الماليتطبيق المعايير  -6
 

  الموظفينلمنافع ي التقييم االكتوار )أ( 6
نهاية الخدمة  منافعيجب احتساب كل من ، المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللتقرير المالي الدولية وفقا  للمعايير 

اكتوارية. تاريخيا، كانت الشركة تقوم باحتساب هذه االلتزامات  تقييماتالتأمين الطبي لما بعد الخدمة باستخدام  ومنافع
ومنافع التأمين الطبي لما بعد  الموظفين منافع غيير إلى زيادة في أرصدة التزام. أدى هذا التخصص الحاليالم بناء  على
 .م2016سبتمبر  30في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيدخل الوانخفاض في األرباح المبقاة والخدمة 

 

 وغيرها مخصص حاالت الغياب المتراكمة )ب( 6
تعتبر حاالت الغياب المتراكمة المدفوعة ، المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللتقرير المالي الدولية يير وفقا  للمعا

.  بالكاملالحالية  الفترةتلك التي يتم ترحيلها ويمكن استخدامها في الفترات المستقبلية إذا لم يتم استخدام استحقاق هي 
المعتمدة في لغياب المتراكمة هذه وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي حاالت االناشئ بخصوص يجب إدراج االلتزام 

و ليست منحة. أدى هذا التغيير إلى زيادة غياب منحة أبصرف النظر ما إذا كانت حاالت ال المملكة العربية السعودية
في  تينالتسعة أشهر المنتهيلفترتي الثالثة أشهر ودخل الفي األرباح المبقاة و ونقص اإليجاراتودفع المستحقات في 
 .م2016سبتمبر  30

 

 الممتلكات واآلالت والمعداتعناصر  )ج( 6
يجب وضع الممتلكات واآلالت والمعدات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، للتقرير المالي الدولية وفقا  للمعايير 

المملكة الشركات في في عموما  متبعة ن لم تكممارسة ال هذهإن وتحديد عمرها االنتاجي.  منفصلة مكوناتضمن 
وكجزء من التحّول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإن العربية السعودية. 

الموجودات واحتساب تأثير ذلك على األعمار االنتاجية لها، وهذا أدى إلى زيادة  عناصرالشركة قامت بتطبيق مفهوم 
 . م2016سبتمبر  30في  تينالمنتهي والتسعة أشهرلفترتي الثالثة أشهر  والدخل الممتلكات واآلالت والمعداتمة قي

 

 المخزونتعديالت  )د( 6
، تم للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقا  

جزء من تكلفة المخزون، التي تم تحميلها على قائمة الدخل كتكلفة مبيعات ومصروفات بيع تحمل بعض التكاليف ك
بناء  المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي 

بقاة. إضافة لذلك، أدى هذا التعديل إلى إعادة على تقييم الشركة والذي أدى بدوره إلى تعديل المخزون واألرباح الم
لفترتي الثالثة أشهر تصنيف بين تكلفة مبيعات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية في قائمة الدخل 

 .م2016سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهية في 

 

  بالتكلفة المطفأة األجلقروض طويلة ال )هـ( 6
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم طرح بعض التكاليف المدفوعة مقدما  الدولية وفقا  للمعايير 

معدل الفائدة من إجمالي مبالغ القروض من أجل تسجيل هذه القروض باستخدام طريقة  األجلمقابل القروض طويلة 
عربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية لمعايير المتعارف عليها في المملكة ال، بينما كانت تسجل بموجب االسائد

هذا نقص/زيادة في  ونتج عنطيلة مدة سريان القرض.  أكموجودات غير ملموسة تطف للمحاسبين القانونيين
 واألرباح المبقاة. األجلالموجودات غير الملموسة والقروض الطويلة 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 34ــ 

 )تتمة(مراجعة( )غير الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك(
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( -6
 

 تعديل تكلفة الخدمات المشتركة )و( 6
، تم تمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعبموجب ا

جهة ذات كالموظفين في الخدمات المشتركة على جهات منتسبة بواسطة الشريك الرئيسي منافع إعادة تحميل بعض 
ة للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإن مكافأة نهاية الخدم ةعالقة. وحال تطبيق المعايير الدولي

اكتوارية. تاريخيا  كانت مثل هذه التكاليف يعاد تحميلها  تقييماتالطبية لما بعد الخدمة يجب احتسابها باستخدام والمنافع 
ونتيجة لذلك فإن حصة الشركة في تكاليف مكافأة نهاية الخدمة على جهات منتسبة استنادا  إلى المخصص الحالي. 

ونقص في األرباح واألرصدة المستحقة ا. وقد نتج عن هذا التعديل زيادة في للموظفين في الخدمات المشتركة تم تعديله
 .م2016سبتمبر  30في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيفي تاريخ التحول المبقاة 

 

 أخرى )ز( 6
ة للتقرير المالي تتضمن بعض التعديالت وفقا  لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة بموجب المعايير الدولي

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية ما يلي:

تعديل يتعلق بخطة االدخار حيث تم تسجيل المساهمات كمساهمات موظفين مستحقة الدفع. يتم االحتفاظ بالنقد  (1)
 الُمساهم به في هذا االلتزام في حساب بنكي مستقل ال يستخدم في عمليات الشركة.

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واستنادا  إلى التقييم المنفذ من الشركة، ر وفقا  للمعايي (2)
نتج عن بعض معامالت المقايضة الزمنية للبضائع إعادة تصنيف ما بين البضاعة والذمم المستحقة القبض لجهات 

 ذات عالقة.

معتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن الترتيب الذي ينطوي على معاملة الدولية للتقرير المالي الوفقا  للمعايير  (3)
أو سلسلة من المعامالت ذات العالقة ـ دون أن يأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار إال أنه يعطي الحق في استعمال 

بعض ترتيبات اإليجار األصل مقابل دفعة أو سلسلة دفعات ـ يؤهل الترتيب لالعتراف به كعقد إيجار تمويلي. إن 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في لمعايير في نطاق الشركة مؤهلة لالعتراف كعقود إيجار تمويلي بموجب ا

المملكة العربية السعودية. وقد نتج عن ذلك زيادة في الذمم المستحقة االستالم عن عقود اإليجار التمويلي ونقص 
 ت ذات العالقة وزيادة في األرباح المبقاة.في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدا

إضافة  إلى ما جاء أعاله من تعديالت جراء تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم إعادة تصنيف بعض األرقام ـ 
، والموجودات غير المتداولة األخرى، األجلبشكل رئيسي في حسابات الموجودات غير الملموسة، والقروض طويلة 

ات والمطلوبات المتداولة األخرى وذلك وفقا  لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمستحق
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم احتساب وفقا  للمعايير العربية السعودية. كما أنه 

مخاطر ومنافع البضاعة لم يجري نقلها إلى الشركة )"المناول"(. تاريخيا  ترتيبات المناولة التفاقيات الخدمة حيث أن 
واستنادا  إلى الجوهر وليس الشكل والعقود المتوفرة فإن هذه الترتيبات تم إدراجها كمبيعات عادية ومشتريات من 

عالقة في جانب الشركة. لقد نتج عن إعادة التصنيف ما بين مبيعات وتكلفة مبيعات ومصروفات أخرى ذات 
 بصافي رسوم المناولة في اإليرادات األخرى. ليس إلعادة التصنيف هذا أي تأثير على األرباح المبقاة. االعتراف



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 35ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

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

 نقد وما في حكمه ال - 7
 
 سبتمبر 30 

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 

 1.646.745 928.031 ودائع ألجل 

 26.687 أرصدة بنكية 
─────── 

954.718 

═══════ 

29.488 
─────── 
1.676.233 

═══════ 

 

 رأس المال  - 8
 

مليون  562.5 إلى مقسما  ن لاير سعودي مليو 5.625رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 
الشركة السعودية للصناعات  من قبل %51لاير سعودي للسهم الواحد. الشركة مملوكة بنسبة  10سهما  بقيمة 

 و يتم تداولها. بواسطة آخرين أ %49مساهم رئيسي( واألساسية )سابك( )ال
 

 األجلطويلة  قروض - 9
 

  .تمويل باإلجارةو قليديةمن قروض ت األجلطويلة تتكون القروض 
 

 ألجلتقليدية  قروض
ت تمثل القروض ألجل القروض التي يتم الحصول عليها من صندوق االستثمارات العامة ووكاالت ائتمان الصادرا

 : على التوالي. فيما يلي تفاصيل هذه القروض
 
اإلنشاء الجزئي من المصانع م لتمويل 2007تم الحصول على قرض ألجل من صندوق االستثمارات العامة في  (أ

مليون لاير سعودي. تدفع على القرض ألجل تكاليف اقتراض طبقا  للمعدالت  4.001في حدود مبلغ أقصاه 
مليون لاير سعودي. تم سداد القسط األول  200التجارية ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 

 م.2019يونيو  30خير في م ويستحق سداد القسط األ2009ديسمبر  31في 
 
قروض، اثنين منها في  ثالثةم، تم الحصول على قروض من مجموعة من البنوك على شكل 2007خالل السنة  (ب

مليون لاير سعودي ومضمونين من وكاالت ائتمان الصادرات، وسيرفيزي  5.948حدود مبلغ أقصاه 
لتمويل اإلنشاء الجزئي من المصانع ورأس  الصادراتائتمان اسيكيورتيفي ديل كوميرسيو استيرو، وإدارة ضمان 

المال العامل. تدفع على القروض عمولة طبقا  للمعدالت التجارية ويستحق سدادها على أقساط نصف سنوية 
 م.2018يونيو  30م ويستحق سداد القسط األخير في 2009يونيو  30متفاوتة القيمة، تم سداد القسط األول في 

 
عم وإدارة . إضافة  لذلك، وقعت الشركة اتفاقية دالمشاريعمضمونة مقابل متحصالت  األجللة القروض الطويهذه 

على مدى  %51تحتفظ سابك بملكيتها في شركة ينساب بنسبة المساهم رئيسي )سابك( وبموجبها  ألسهم معوحفظ ل
 فترة القروض.

 
 ويل باإلجارةتم

تقوم بموجبها البنوك التجارية بالمشاركة في شراء جزء من م اتفاقيات تمويل باإلجارة 2009أبرمت الشركة في 
 موجودات المشروع على أساس هيكل الملكية المشتركة.

 
عند اكتمال المشروع سيتم تأجير هذه الموجودات ذات الملكية المشتركة للشركة بإيجار سنوي متفق عليه مضافا  إليه 

 هامش.
 

تقوم بالعمل كوكيل يمثل حصة الممولين في  عربية السعوديةتم تأسيس منشأة ألغراض خاصة في المملكة ال
 الموجودات ذات الملكية المشتركة.



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
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 ــ 36ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 

  )تتمة( األجلطويلة  قروض - 9
 

 )تتمة( تمويل باإلجارة
واتفاقيات التمويل األخرى مع صندوق االستثمارات العامة، ستقوم الشركة بشراء حصة  األجلبموجب اتفاقية اإليجار 

م. يتم احتساب العموالت على 2006يونيو  18سنة تبدأ من  12على مدى  الوكيلالممولين في الموجودات أعاله من 
 اقيات بناء  على المعدالت التجارية.االلتزام بهذه االتف

 
من المشروع بما يعادل حصة المشاركين األصليين في تمويل اإلجارة كما في  يد تم تحويل جزءطبقا التفاقية التور

 من)الشركة مملوكة  الوكيلمليون لاير سعودي باسم  2.775م بمبلغ 2010نوفمبر  22تاريخ االكمال المالي بتاريخ 
 م.2018يونيو  30اإلجارة يستحق سداد القسط األخير في  اتليين(. وحسب اتفاقيالمساهمين األص

  

 الموظفين  منافع - 10
سبتمبر  30 

 م2017
ديسمبر  31

 م2016

  (1-10 اإليضاحالتزام منافع محددة )
 اخرى

 
 

476.873 
18.052 

───────   

494.925 

═══════ 

 426.199 
 23.856 

─────── 
 450.055 

═══════ 

 

 التزام منافع محددة  10-1
 م:2016ديسمبر  31وم 2017سبتمبر  30الحركة في التزام المنافع المحددة كما في  أدناهيوضح الجدول 

 
سبتمبر  30 

 م2017
ديسمبر  31

 م2016

 السنة  / التزام منافع محددة في بداية الفترة
 تكلفة الخدمة الحالية 

 المحددة على التزام المنافعتكلفة فائدة 
 اكتوارية على االلتزام مكاسب 
 / السنة خالل الفترة مدفوع

 محول إلى الشركة، صافي
 

 / السنةالتزام المنافع المحددة في نهاية الفترة 

 426.199 
 36.641 
 12.439 
 8.832 
(7.413) 
 175 

───────   
 476.873 

═══════ 

 394.710 
 45.478 
 15.843 
(7.373) 
(32.719) 
 10.260 

─────── 
 426.199 

═══════ 

 صافي مصروف المنافع المحددة

لفترة التسعة  
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
 م2017

لفترة التسعة 
 أشهر المنتهية

سبتمبر  30في 
 م2016

 تكلفة الخدمة الحالية 
 تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة

  
 صافي مصروف المنافع المحددة

 

 36.641 
 12.439 

───────   
 49.080 

═══════ 

 34.109 
 11.882 

─────── 
 45.991 

═══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
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 ــ 37ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 

 الموظفين )تتمة(  منافع -10
 

 محددة )تتمة(  منافعالتزام  10-1
 

 : أدناهللشركة كما هو مبين  المحددة منافعاالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات ال
 
ديسمبر  31   

 م2016

 معدل الخصم 
 لتنفيذيينل –معدل زيادة الرواتب 
 غير التنفيذيينل –معدل زيادة الرواتب 
 معدل التضخم الطبي 
 متوسط عمر التقاعد

  4.00% 
 5% 
 7% 

 أدناه)أ(  اإليضاح
 58  

 
 .م2017سبتمبر  30تغيرات جوهرية في االفتراض االكتواري خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  ليس هناك (أ

  
حتى  %5إلى  %10م من 2017م، انخفضت النسبة في سنة 2016ديسمبر  31م و2017سبتمبر  30كما في  (ب

2022+. 
 

  :م2016ديسمبر  31كما في  المحددة منافعية لالفتراضات الجوهرية الخاصة بالتزام الفيما يلي تحليل الحساسية الكم
 

ديسمبر  31 
 م2016

 معدل الخصم: 
 زيادة في نقاط األساس 25+
 انخفاض في نقاط األساس 25-

 معدل ارتفاع الرواتب: 
 زيادة في نقاط األساس 25+
 انخفاض في نقاط األساس  25-

 معدل التضخم الطبي: 
 زيادة في نقاط األساس 25+
  انخفاض في نقاط األساس 25-

 
 407.856 
(437.049) 
 
 436.163 
(408.619) 
 
 426.597 
(425.822) 

 
سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة نظرا  لعدم وجود تغيرات جوهرية في االفتراض االكتواري خالل فترة  (أ

 م.2017سبتمبر  30عرض تحليل الحساسية كما في لم يتم م 2017
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 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 38ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 

 الزكاة - 11
 

 :  على النحو التاليالسنة  /الحركة في مخصص الزكاة خالل الفترة 
 
لفترة التسعة  

المنتهية  هرأش
سبتمبر  30في 

 م2017
 

السنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2016

 السنة /في بداية الفترة 
 السنة /المخصص خالل الفترة 

 السنة /خالل الفترة  المدفوع
 

 السنة /في نهاية الفترة 
 

 169.879 
 97.360 
(143.271) 

─────── 
 123.968 

═══════ 

 155.754 
 145.596 
(131.471)

─────── 
 169.879 

═══════ 
 

سنة حتى ال زكاةالقدمت الشركة اقراراتها الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت على شهادات 
 حتى السنةلهيئة مع امستحقات والربوط الزكوية البتسوية الشركة قامت كما م، 2016ديسمبر  31المنتهية في 
ديسمبر  31م إلى 2013ديسمبر  31أصدرت الهيئة ربوطا  للسنوات المنتهية في م. 2012ديسمبر  31المنتهية في 

زكوي  مخصصبأن لدى الشركة تعتقد اإلدارة قدمت الشركة اعتراضا  على هذه الربوط. وقد . خالل الفترة م2015
 31سنة المنتهية في ن الاقرارا  زكويا  عقدمت الشركة وقد كاف  للوفاء بأي التزام إضافي قد ينشأ نتيجة هذه الربوط. 

 الهيئة. قبل  منبعد  صدارهإلم يتم  ةولكن الربط الزكوي النهائي المتعلق بهذه السن م،2016ديسمبر 
  

 ربحية السهم  - 12
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 أشهر المنتهية الثالثةفترة  

 سبتمبر 30 في
 أشهر المنتهية  التسعةفترة 

 سبتمبر 30 في

 م2017 
 

 م 2016 م2017 م 2016

 صافي الدخل للفترة )لاير سعودي باآلالف(  
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 )لاير سعودي باآلالف(    
 

  ةوالمخفض ةاألساسي –ربحية السهم )لاير سعودي( 

644.586 
────── 

 
562.500 
────── 

1.15 
══════ 

 568.281  
────── 

 
 562.500 

────── 
 1.01 

══════ 

1.598.463 
─────── 

 
 562.500 

─────── 
2.84 

═══════ 

 1.737.366 
────── 

 
 562.500 

────── 
 3.09 

══════ 
 

 .ال يوجد بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
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 ــ 39ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017ر سبتمب 30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 

 مشتقة ادوات التزام  - 13
  
سبتمبر  30 

 م2017
ديسمبر  31

 م2016
 محتفظ بها للمتاجرة: 

 متداولة  –اتفاقيات مقايضة الفائدة 
 غير متداولة  –اتفاقيات مقايضة الفائدة 

 
 
 

 القيمة االسمية 

 
23.004 
4.352 

──────  
27.356 

──────  
1.114.541 
══════ 

 
52.559 
17.741 

──────   
70.300 

──────   
1.512.436 
══════ 

 

 قياس القيمة العادلة  - 14
 

األدوات التي تقارب خالف تلك ـ العادلة لألدوات المالية للشركة  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، بين القيم الدفترية والقيم
  فترية قيمها العادلة: قيمها الد

 
 

القيمة الدفترية في 

 القيمة العادلة  م 2017سبتمبر  30

االٍسعار المتداولة في 

 األسواق النشطة 

 ( 1)المستوى 

الهامة التي  المدخالت

 يمكن رصدها 

 ( 2)المستوى 

الهامة التي  المدخالت

 ال يمكن رصدها 

 ( 3)المستوى 

مطلوبات مقاسة 

 بالقيمة العادلة
     

 ــ     27.356 ــ     27.356 27.356 ادوات مالية مشتقة 

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

 
 مستوى االول والثاني خالل الفترة.بين ال تناقالتلم يكن هناك أي 

 
 

 31القيمة الدفترية في 
 القيمة العادلة  م 2016 ديسمبر

اال سعار المتداولة في 
 األسواق النشطة 

 ( 1)المستوى 

الهامة التي  المدخالت
 يمكن رصدها 

 ( 2)المستوى 

الهامة التي  المدخالت
 ال يمكن رصدها 

 ( 3)المستوى 

مطلوبات مقاسة 

 بالقيمة العادلة
     

 ــ     70.300 ــ     70.300 70.300 ادوات مالية مشتقة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  .بين المستوى االول والثاني خالل الفترة تناقالتي لم يكن هناك أ

 
والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى  األجلمه واالستثمارات قصيرة كقامت اإلدارة بتقييم النقد وما في ح

عيد االستحقاق الدفترية بشكل كبير بسبب موا قيمهاوالذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى التي تقارب 
 القصيرة لهذه االدوات. 

 
   :واالفتراضات المستخدمة في تقدير القيم العادلة فيما يلي الطرق

 
ذات السعر الثابت والمتغير بواسطة الشركة بناء  على معايير مثل معدالت الفائدة،  األجلطويلة الذمم المدينة  يتم تقييم

للعمالء وخصائص مخاطر المشاريع الممولة. بناء  على هذا التقييم، يتم  ومخاطر الدولة المحددة والجدارة االئتمانية
م، ال تختلف 2017سبتمبر  30أخذ المخصصات في الحسبان فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في 
 لمحتسبة. القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة ناقص المخصصات اختالفا  جوهريا  عن قيمها العادلة ا

 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 40ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017سبتمبر  30 في كما

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

 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  - 14

 

ة التي تمتلك تصنيفات استثمارية ائتمانية. تدخل الشركة في ادوات مالية مشتقة بشكل أساسي مع المؤسسات المالي

تخضع االدوات المالية المشتقة التي يتم تقييمها باستخدام اساليب تقييم مع معطيات السوق القابلة للرصد لمقايضات 

 معدل سعر الفائدة. تتضمن أساليب التقييم األكثر استخداما  بشكل متكرر األسعار المرحلة ونماذج المقايضات باستخدام

حسابات القيمة الحالية. تشمل النماذج عدة معطيات بما في ذلك الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة وسعر الصرف 

 اآلجلةومنحنيات معدل سعر الفائدة ومنحنيات معدل سعر الفائدة  اآلجلةوقت المعاملة ومعدالت صرف العمالت 

ستبعد مخاطر عدم التنفيذ لكل من الطرف المقابل والشركة.  للسلع. جميع عقود المشتقات مضمونة بالنقد. بالتالي، ت

م، كانت القيمة السوقية لمراكز موجودات االدوات المالية المشتقة بالصافي بعد استبعاد 2017سبتمبر  30كما في 

 تعديل التقييم االئتماني العائد إلى مخاطر تعثر أطراف االداة المالية المشتقة. 

 

في الشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل  األجلطويلة  القروضدلة يتم تحديد القيم العا

م 2017سبتمبر  30كما في  .التي اعدت عنها القوائم الماليةفترة الالخصم الذي يعكس معدل االقتراض في نهاية 

  عن قيمها العادلة المحتسبة.  جوهريا   األجلال تختلف القيم الدفترية للقروض طويلة  ،م2016ديسمبر  31و



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 41ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

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

 جهات ذات عالقة وأرصدتها  - 15

 

 القــةالجهة ذات الع

 

 طبيعة المعاملـة

  لفترة التسعة أشهرالمعامالت 

 المنتهية في

 الرصيــد كما في

سبتمبر  30  

 م2017

سبتمبر  30

 م2016

سبتمبر  30

 م2017

ديسمبر  31

 م 2016

      مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (أ

  (عات األساسية )سابك( )مساهم رئيسالشركة السعودية للصنا

  بيع منتجات

 

5.054.060 

 

4.585.575 

 

2.259.331 

 

1.881.758 

اء مواد ومنتجات مبيعات دفعات مقدمة لشر 

 أخرىومعامالت 

 

11.878 

 

11.559 

 

174.834 

 

164.951 

 7.500 7.500 ــ ــ     للمساندة األجلدفعات مقدمة طويلة  

      

 13.743 1.587 5.086 8.079 مبادلة منتجات جهات منتسبة أخرى

 6.250 8.144 3.519 3.252 أخرى  

  ─────── ────── ─────── ─────── 

  5.077.269 4.605.739 2.451.396 2.074.202 

  ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

      

      مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة (ب

 (عات األساسية )سابك( )مساهم رئيسالشركة السعودية للصنا

 

بالنيابة عن الشركة وخدمات  مبالغ مدفوعة

 أخرى مقدمة من المساهم الرئيسي

 

1.100.518 

 

995.248 

 

240.272 

 

193.276 

 36.988 77.566 91.728 101.229 أتعاب بحث وتطوير 

      

على حسابات ترتيبات مناولة  إيرادات اخرى سبة(تالصناعية )ابن رشد( )جهة من لألليافالشركة العربية 

 43.296 124.432 48.301 65.933 البروبان

      

 32.603 120.346 459.300 263.636 خدمات التخزين وشراء غاز وأخرى جهات منتسبة أخرى

      

 ـــ     ـــ    1.400 1.400 مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة

  ─────── ────── ─────── ─────── 

  1.532.716 1.595.977 562.616 306.163 

  ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 42ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية إال إذا ُذكر خالف ذلك)
 

 جهات ذات عالقة وأرصدتها )تتمة(  - 15
 

 دارة الرئيسيةمكافآت اإل

 مكافآت اإلدارة الرئيسية:فيما يلي 

سبتمبر  30 
 م 2017

 

سبتمبر  30
 م 2016

 أخرىومنافع رواتب 
 ما بعد الخدمةمنافع 

10.794 
1.032 

────── 
11.826 

══════ 

371.10  
795 

────── 
11.166 

══════ 

 

 بنود وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
ذات العالقة وفقا  لشروط مماثلة للمعامالت على أساس تجاري. األرصدة  الجهات / إلى من ياتالمبيعات والمشترتتم 

م غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقدا . لم يتم تقديم أو 2017سبتمبر  30القائمة للفترة المنتهية في 
سبتمبر  30. فيما يتعلق بالفترة المنتهية في ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقةأي استالم ضمانات مقابل 

يتم م، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة للجهات ذات العالقة. 2017
ذات العالقة والسوق الذي تدير فيه الجهة ذات  للجهاتاجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي 

       القة عملياتها.الع
 

 القطاعية  المعلومات - 16
 

اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد  لغرضيقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة 
وتقييم األداء. وتتمثل هذه األطراف مجتمعة بالتنفيذيين المسؤولين عن صناعة القرارات للشركة )صّناع القرار(. يقوم 

بعدم فعالية اتخاذ قرارات بمنأى عن منتجات منفردة صّناع القرار بمراجعة نتائج الشركة ككل حيث أنهم يعتقدون 
للشركة نظرا  للطبيعة المعقدة لألعمال والمرافق المتداخلة التي تمر من خاللها مراحل تصنيع المنتجات في ذات 

عامل مع الشركة كقطاع تشغيلي واحد وتم إظهار نتائج الشركة الوقت ونظرا  لطبيعة سوق المنتجات. وبالتالي يتم الت
 ومركزها المالي آنفا .

 
 طوال الفترة المحاسبية.وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار إن المعايير الرئيسية لتقييم أداء القطاع هي صافي الربح 

 
تنفيذ مبيعات المنتجات من قبل الشركة إلى  تقع الموجودات غير المتداولة للشركة في المملكة العربية السعودية ويتم

 المملكة العربية السعودية مقرا  له أيضا .المساهم الرئيسي فيها والذي يتخذ من 
 

 والتزامات طارئة ارتباطات  - 17
 

م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 152.8 ، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغم2017سبتمبر  30كما في 
  سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية. مليون لاير 247

 
مليون لاير سعودي ضمن  10.3أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ 

 (.مليون لاير سعودي 10.3م: 2016 ديسمبر 31م )2017سبتمبر  30دورة اعمالها العادية كما في 
 
 
 



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
 شركة مساهمة سعودية 

 
 ــ 43ــ 

 )تتمة()غير مراجعة( الموجزة  ألوليةاإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017سبتمبر  30 في كما

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

 توزيع صافي الدخل - 18
 

مليون لاير سعودي  562.5م، اوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع مبلغ 2015 ديسمبر 24بتاريخ 
من القيمة االسمية  %10 بما يمثلم 2015لاير سعودي للسهم( للنصف الثاني من سنة واحد ة )كتوزيعات أرباح نقدي

كما  سوق األسهم السعودية )تداول( المسجلين لدىللمساهمين  هيتوزيعات األرباح إن أحقية الحصول على . لألسهم
. وافقت الجمعية العمومية على م2016مارس  31في نهاية يوم التداول الجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في توزيعات األرباح  مجموعم. كان 2016مارس  31في اجتماعها المنعقد في  التوزيعات
إضافة .لاير سعودي للسهم( 2)مليون لاير سعودي  1.125 التي بلغت  األوليةبما في ذلك توزيعات األرباح  م2015

مليون لاير  1.4ه فقد وافقت الجمعية العمومية على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  بمبلغ الى توزيعات األرباح أعال
 م.2015سعودي لسنة 

 
مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح نقدية  843.75م أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع مبلغ 2016مايو  30بتاريخ 

من القيمة اإلسمية لألسهم. وكانت  %15ي تمثل م والت2016لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من السنة  1.5)
م 2016يونيو  15أحقية توزيع األرباح للمساهمين المسجلين لدى السوق المالية السعودية )تداول( بنهاية تداول يوم 

 م.2016يونيو  30وتم دفع توزيعات األرباح النقدية بتاريخ 
 

مليون لاير سعودي  843.75لعمومية بتوزيع مبلغ م، اوصى مجلس اإلدارة للجمعية ا2016ديسمبر  22بتاريخ 
من القيمة االسمية  %15 بما يمثلم 2016لاير سعودي للسهم( للنصف الثاني من سنة  1.5كتوزيعات أرباح نقدية )

لدى سوق األسهم السعودية )تداول( كما المسجلين للمساهمين إن أحقية الحصول على توزيعات األرباح هي . لألسهم
م. وافقت الجمعية العمومية على 2017مارس  14 يوم التداول الجتماع الجمعية العمومية الذي عقد فيفي نهاية 
ديسمبر  31توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  مجموعم. كان 2017مارس  14في اجتماعها المنعقد في  التوزيعات

الى توزيعات األرباح أعاله فقد وافقت  إضافة لاير سعودي للسهم(. 3مليون لاير سعودي ) 1.687.5م مبلغ 2016
 م.2016مليون لاير سعودي لسنة  1.4بمبلغ على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  الجمعية العمومية

 
مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح نقدية  843.75م أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع مبلغ 2017يونيو  7بتاريخ 

من القيمة اإلسمية لألسهم. وكانت  %15م والتي تمثل 2017ول من السنة لاير سعودي للسهم( عن النصف األ 1.5)
م وتم 2017يوليو  2أحقية توزيع األرباح للمساهمين المسجلين لدى السوق المالية السعودية )تداول( بنهاية تداول يوم 

 م.2017يو ليو 13دفع توزيعات األرباح النقدية بتاريخ 

 


