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٨  

  
  الشركة معلومات   ١
 

السعودية   العربية  للبتروكيماويات (ينساب) ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة ينبع في المملكة  شركة ينبع الوطنية 
الصادر    ٤٩) وفقاً للقرار الوزاري رقم  ٢٠٠٦فبراير    ١٣هـ (الموافق  ١٤٢٧محرم    ١٤بتاريخ    ٤٧٠٠٠٠٩٤٣٢بموجب السجل التجاري رقم  

بتاريخ    ١٣٦٧). حصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم ص/٢٠٠٦فبراير    ١١هـ (الموافق  ١٤٢٧محرم  ١٢أسيس الشركة في  بإعالن ت
). تعمل الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة  ٢٠٠٥أغسطس    ٢٣هـ (الموافق  ١٣٢٦رجب    ١٨

. يقع المكتب المسجل للشركة  ٢٠١٠مارس    ١ية السعودية. بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في  األخرى المطبقة في المملكة العرب
   .٤١٩١٢، مدينة ينبع الصناعية ٣١٣٩٦في ينبع، ص.ب 

 
 ١٦ارة بتاريخ من قبل مجلس اإلد ٢٠٢٢مارس  ٣١تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  ). ٢٠٢٢أبريل  ١٧هـ (الموافق  ١٤٤٣رمضان 
 
  أسس اإلعداد   ٢
 
  بيان االلتزام   ١-٢
 

"التقارير المالية األولية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية،    ٣٤أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
الموجزة على  والمعايير   الشركة القوائم المالية األولية  للمراجعين والمحاسبين. وأعدت  السعودية  الصادرة عن الهيئة  واإلصدارات األخرى 

  أساس االستمرار في أعمالها. 
 

ية السنوية، وعليه يجب  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من القوائم المال
  ٣١. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترة األولية المنتهية في  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

  ).٥-٢(راجع إيضاح  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ٢٠٢٢مارس 
 
  أسس القياس   ٢-٢
 

القوائم    أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
  العرض العملة الوظيفية وعملة   ٣-٢
 

أقرب ألف   إلى  تم قريب جميع األرقام  الوظيفية للشركة.  العملة  المالية األولية الموجزة باللایر السعودي وهو أيًضا  القوائم  لایر  تظهر هذه 
  سعودي، ما لم ينص على خالف ذلك. 

 
  المعايير الجديدة والمعدلة  ٤-٢
 

ر الحالية. لم يكن للتعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة،  تم تطبيق بعض التعديالت على المعايير الراهنة لفترة التقري
  وعليه، لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي.

 
ولم يتم تطبيقها    ٢٠٢٢مارس    ٣١وية  لقد تم نشر بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير السن

أثر جوهري على الشركة في فترات التقرير وليس من المتوقع أن يكون لها المعايير بتقييم هذه  تقوم اإلدارة حاليا بشكل مبكر من قبل الشركة.
  الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة. 

 
  مؤثرة تقديرات وأحكام محاسبية   ٥-٢
 

مطلوبات،  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات وال
فترة التقرير.  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل  

تكون  يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن  
 لتعريفها، مع النتائج  مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً 

يسية  الفعلية المتعلقة بها. كانت االحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئ
   .٢٠٢١ديسمبر  ٣١للتقدير هي نفسها المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 
، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء  ١٩-لتأكد الحالية بسبب كوفيدومع ذلك، في حالة عدم ا 

  بشكل مستمر تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثر جوهرية في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا  
  )١٧(راجع إيضاح  بلية، ستستمر اإلدارة في تقييم اآلثار بناًء على التطورات المستقبلية.في ظل الشكوك المستق
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٩  

  ممتلكات ومصنع ومعدات   ٣
 

 

 لفترة الثالثة
 أشهر المنتهية 

  ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
 للسنة المنتهية 

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في 
   

    التكلفة: 
  ٢٢٬٤٠٣٬٢٢٧  ٢٢٬٧٠٨٬٤٨٥  في بداية الفترة/ السنة 

  ٣٩٤٬٧٣٠  ٤٤٬٨٣١  إضافات خالل الفترة/ السنة 
  ) ٨٩٬٤٧٢(  ) ٦٠١(  استبعادات خالل الفترة / السنة 

  ٢٢٬٧٠٨٬٤٨٥  ٢٢٬٧٥٢٬٧١٥  في نهاية الفترة/ السنة 
   

    االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة: 
  ١١٬٣٢٤٬٧٢٩  ١٢٬٥٨٠٬٢٩٧  في بداية الفترة/ السنة 

  ١٬٢٣١٬٧٤٧  ٢٧٨٬١٧٦  للفترة/ للسنة المحمل 
  ١١١٬٨٨٩  ) ١١٬٠٥٥(    (عكس) / االنخفاض في القيمة المحمل للفترة / للسنة

  ) ٨٨٬٠٦٨(  ) ٢٤٢(  استبعادات خالل الفترة / السنة 
  ١٢٬٥٨٠٬٢٩٧  ١٢٬٨٤٧٬١٧٦  في نهاية الفترة/ السنة 

   

  ١٠٬١٢٨٬١٨٨  ٩٬٩٠٥٬٥٣٩    صافي القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة / السنة
 

مليون لایر    ٤٨٬٤، وبسبب اإلغالق غير المخطط لمصانع الشركة نتيجة عطل فني، سجلت اإلدارة انخفاض في القيمة بمبلغ  ٢٠٢١خالل  
    .الفرنسعودي مقابل ملفات 

 
ال يزال صالًحا لالستخدام،    الفرن، أعادت اإلدارة تقييمها وقررت أن أحد مكونات ملفات  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  مليون لایر سعودي.  ١١٬١وبناًء عليه، تم عكس االنخفاض في القيمة ذات العالقة بمبلغ 
  
  موجودات غير متداولة أخرى  ٤
 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
   

  ٧٧٬٨٥٥  ٦٨٬٠٢٨  تملك المنازل ذمم مدينة من 
  ٥٩٬٤٧٧  ٥٧٬٧٠٧  سلف موظفين 

  ٦٣٬٦٠١  ٦٣٬٦٠١  ) ١٣مطلوب من طرف ذات عالقة (إيضاح  
 ٢٠٠٬٩٣٣  ١٨٩٬٣٣٦  
 
  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  ٥
 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
   

  ١٩٩٬٣٩٩  ١٩٤٬٢٩٨  ) ١٣ذات عالقة (إيضاح   جهاتمطلوب من 
  ٥١٬٣١٣  ١٨٤٬٩٥٣    ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض

 ً   ٧٨٬٧٣١  ٤٧٬٠٧٨  مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٣٬٨١٥  ١٥٬٣١٣  سلف موظفين وذمم مدينة 

  ١٧٬٢١٨  ١٥٬١٦٨  أخرى
 ٣٦٠٬٤٧٦  ٤٥٦٬٨١٠  
 
  استثمارات قصيرة األجل   ٦
 

آجال استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر لكن اقل من سنة ويتم االحتفاظ بها لدى  تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحات السلع ذات 
  بنوك محلية وأجنبية. تحقق هذه اإليداعات إيرادات مالية وفقاً لألسعار السائدة في السوق. 
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١٠  

  رأس المال   ٧
 

  ١٠مليون سهم بقيمة اسمية    ٥٦٢٬٥مقسم إلى  مليون لایر سعودي    ٥٬٦٢٥يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  
بنسبة   مملوكة  الشركة  منها.  لكل  األساسية (سابك) و٥١رياالت سعودية  للصناعات  السعودية  أي  ٤٩٪ لشركة  أخرى  مملوكة ألطراف   ٪

  مطروحة للتداول العام. 
 
  منافع الموظفين   ٨
 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
   

  ١٬١٠٨٬٢٥١  ١٬٠٣٠٬٥٨٤  )١-٨المحددة (إيضاح التزامات المنافع 
  ٤٧٬٧١٣  ٤٩٬٤٩٠  أخرى

 ١٬١٥٥٬٩٦٤  ١٬٠٨٠٬٠٧٤  
 
  التزام المنافع المحددة   ١-٨
  

  يبين الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة: 
 

 

 لفترة الثالثة
 أشهر المنتهية 

  ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
 للسنة المنتهية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
 

  ٨٥٦٬٣٥٤  ١٬١٠٨٬٢٥١  التزام المنافع المحددة في بداية الفترة/ السنة 
  ٧٥٬٥١٥  ١٨٬١٧٤  تكلفة الخدمة الحالية 

  ٢٠٬٨١١  ٦٬٢٣٨  تكلفة الفائدة على التزام منافع محددة 
  ) ٧٢٬٥١٠(  ) ١٠٠٬٠٧٧(  ربح اكتواري على االلتزام 

  ) ١٧٬٦٢١(  ) ٢٬٠٠٢(  مدفوعات خالل الفترة/ السنة 
  ٢٤٥٬٧٠٢  -    بالصافيمحول، 

  ١٬١٠٨٬٢٥١  ١٬٠٣٠٬٥٨٤  التزام المنافع المحددة في نهاية الفترة/ السنة 
 

  صافي مصروف المنافع المحدد: 
 

  

لفترة الثالثة أشهر  
مارس   ٣١المنتهية في 

٢٠٢٢  

لفترة الثالثة أشهر  
مارس   ٣١المنتهية في 

٢٠٢١  
   

  ١٨٬٨٦٩  ١٨٬١٧٤  تكلفة الخدمة الحالية 
  ٥٬٢٠٣  ٦٬٢٣٨  الفائدة على التزام منافع محددة تكلفة 

  ٢٤٬٠٧٢  ٢٤٬٤١٢  صافي مصروف المنافع المحدد 
 

  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزام المنافع المحددة للشركة:
 
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢ مارس ٣١ 
   

  ٪٢٬٧  ٪٣٬٤  معدل الخصم 
  ٪٤٬٥  ٪٤٬٥  للتنفيذيين  -معدل الزيادة في الرواتب 
  ٪٦٬٠  ٪٦٬٠  لغير التنفيذيين  -معدل الزيادة في الرواتب 

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

 
سنويا  ٪  ٥ونسبة    ٢٠٢٥٪ سنويا في  ٥إلى    ٢٠٢٢٪ في  ٩ديسمبر، انخفضت النسبة السنوية من    ٣١و  ٢٠٢١مارس    ٣١كما في    )أ(

  للسنوات ما بعدها. 
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١١  

  مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى  ٩
 
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 

  ٣١١٬١٢٨  ١٤٠٬٧١٨  مطلوبات مستحقة 
  ١٬٠٢٥٬٣٥٦  ٧٤٢٬٢٥٥  )١٣ذات عالقة (إيضاح  جهاتمبالغ مطلوبة إلى 

  ١٧٬٨٣٣  ٢٦٬٥٨٢  ) ١٦توزيعات أرباح دائنة (إيضاح 
 ١٬٣٥٤٬٣١٧  ٩٠٩٬٥٥٥  
 

  الزكاة   ١٠
 
   مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٣٢٬٥٨٤  ٣٧٬٨٣٤  زكاة تتعلق بالفترة / السنة الحالية 
 

  الحركة في مخصص الزكاة خالل للسنة / للفترة كاآلتي: 
 

 

لفترة الثالثة أشهر  
مارس   ٣١المنتهية في 

٢٠٢٢  
  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢١ديسمبر 
   

  ١٣٦٬٤٦١  ٢٠٣٬٧٠٨  في بداية الفترة/ السنة 
  ١٩٧٬٤٠٢  ٣٧٬٨٣٤  ُمخصص خالل الفترة/ السنة 
  ) ١٣٠٬١٥٥(  -  المدفوع خالل الفترة / السنة 

 ٢٠٣٬٧٠٨  ٢٤١٬٥٤٢  
 

ديسمبر    ٣١شهادات زكاة حتى تاريخ  قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") وحصلت على  
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١. كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى السنة المنتهية في ٢٠٢٠

 
 سعودي نتيجة  مليون لایر  ٩١وتمت مطالبتها بموجبه بزكاة إضافية بمبلغ    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٦، استلمت الشركة ربطاً للسنوات من  ٢٠٢٠خالل  

لبعض اإلضافات في الزكاة التي قامت بها الهيئة. تقدمت الشركة باعتراض على مجموع مبلغ الربط لتلك السنوات وتعتقد اإلدارة أن نتيجة  
نة  مليون لایر سعودي في القوائم المالية خالل الس  ٢٠االعتراض ستكون لصالح الشركة إضافة إلى ذلك، تم تكوين مخصص إضافي بمبلغ  

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

مليون لایر سعودي وسجلت    ٨٬٥وطالبت بموجبه بزكاه إضافية بمبلغ    ٢٠٢٠و  ٢٠١٩، استلمت الشركة ربطاً من الهيئة للسنتين  ٢٠٢١خالل  
ذه السنوات. تعتقد  من الزكاة اإلضافية وفقاً لطلب الهيئة واعترضت على مجموع مبلغ الربط له  ٪٢٥. دفعت الشركة  لهاالشركة مخصصاً  

  اإلدارة أن نتيجة االعتراض ستكون في صالح الشركة. 
 

  ربحية السهم الواحد   ١١
 

خالل    يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربحية للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
  لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن الربحية المخفضة للسهم هي نفس الربحية األساسية للسهم الواحد. الفترة. وبما أن الشركة ليس 

 
  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٤٢٠٬٢٩١  ٢٨٣٬٠٣١  صافي الدخل للفترة (بآالف الرياالت السعودية) 
  ٥٦٢٬٥٠٠  ٥٦٢٬٥٠٠  (باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  ٠٬٧٥  ٠٬٥٠  األساسية والمخفضة  -ربحية السهم (باللایر السعودي) 
 

    



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

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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١٢  

  قياس القيمة العادلة   ١٢
 

  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق 
  تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما: وذلك في 

 
  .في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام  
  .في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية  
 

  ر أفضلية متاحة للشركة. يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكث
 

التزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، م ع  يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو 
ير مالي في االعتبار افتراض أن المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غ

وره  قدرة المتعامل في السوق على توليد منفعة اقتصادية باالستخدام األمثل واألعلى لألصل أو من خالل بيعه لمتعامل آخر في السوق والذي بد
  سيقوم باالستخدام األمثل واألعلى لألصل.

 
ة لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن رصدها  تستخدم الشركة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافي

  ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 
 

أدنى مس إلى  العادلة، استناداً  للقيمة  الهرمي  التسلسل  عنها ضمن  المفصح  أو  العادلة  بالقيمة  المثبتة  المالية  األدوات  تصنيف جميع  توى  يتم 
  المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: 

 
  أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. ١المستوى :  
   بطريقة مباشرة أو غير  : أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها  ٢المستوى

  مباشرة. 
  أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن رصدها. ٣المستوى :  

 
تم تصنيف  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع ضمن مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، ي

  قياس القيمة العادلة في مجمله ضمن نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى للمدخالت يُعد مهماً لمجمل القياس. 
 

تكن هناك  تقوم الشركة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث التغيير خاللها. لم  
  تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 

 
واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة  قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للنقد وما يماثله 

لألدوات    التجارية والمستحقات تقارب قيمها الدفترية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى آجال االستحقاق قصيرة االجل لهذه األدوات. تقدر القيم العادلة
مها الدفترية، حيث يتم تحديدها من خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار  المالية غير المتداولة بأنها تقارب قي

الفائدة السائدة في السوق. 



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

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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١٣  

  ذات عالقة   جهاتمعامالت وأرصدة مع    ١٣
 

نفوذًا جوهريًا. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه    جهاتتمارس عليها تلك ال  ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة، والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي  جهاتتمثل ال
  ذات عالقة لدى الشركة:   جهاتوأرصدة مع المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يلي قائمة معامالت 

 

  طبيعة المعامالت   جهة ذات عالقة 
معامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الرصيد كما في    مارس  ٣١

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢   
 مارس ٣١

٢٠٢٢  
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  

        ذات عالقة   جهاتمطلوب من  
       

(الشركة   -(سابك) الشركة السعودية للصناعات األساسية 
  األم)

  ٢٬٢٨٠٬٥٩٠  ٢٬٣٥٠٬٧٨٢   ١٬٧٢٣٬٠٠٨  ١٬٩٧١٬٠٥٤  بيع المنتجات 
  دفعات مقدمة لشراء المواد ومبيعات المنتجات و 

  ١٠٦٬٧٣٣  ٧٩٬٤٦١   ١١٬٤٦٥  -  معامالت أخرى 

  ٧٬٥٠٠  ٧٬٥٠٠   -  -  دفعات مقدمة طويلة األجل مقابل خدمات لوجستية 

       
لأللياف الصناعية (ابن راشد) (طرف ذو  الشركة العربية 

  عالقة)
  ١٨٠٬٥٠٦  ٨٤٬٣٥٧   -  ٢٨٬٨١٩  خدمات التشغيل والصيانة من قبل الشركة

  ٣٦٬٩٥٥  ٤٨٬١٥٥   ١٬٠٩٧  ٣٠٬٦٨٣  مبادلة منتجات وغيرها 

  ٢٬٦١٢٬٢٨٤  ٢٬٥٧٠٬٢٥٥   ١٬٧٣٥٬٥٧٠  ٢٬٠٣٠٬٥٥٦  

       

        ذات عالقة  جهات مطلوب إلى 
       

(الشركة   -الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 
  األم)

  ٤٤٢٬٦٦٤  ٤٣٤٬٧٧٥   ٤٩٢٬٨٧٣  ٢٦٥٬٢٧١  مدفوعات بالنيابة عن الشركة 

  ٨٥٬٥٤٧  ٩١٬٢٥٥   ٣٤٬٤٦٠  ٤٥٬٦٨٧  أتعاب بحث وتقنية 

       
النهائية) وشركاتها  شركة أرامكو السعودية (الشركة األم 

  التابعة 
 

  ٦٣٤٬٧٣٧  ٦٣٥٬٠٨٤   ١٨٩٬٧٦٦  ٦١٠٬٤٣٩  أولية وغيرها مشتريات مواد 

       
الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن راشد) (طرف ذو  

  عالقة)
 

  ٤٤٬٤٨٦  ٣٩٬٠٣٩   ٩٠٬١١٠  ٢٨٬٨٠٠    اتفاقية مناولة البروبان

       
  ٢٢٬٧٠٠  ٤٨٬٤٥٣   ٢٩٬٤٢٨  ٣٩٬٩٢٨  خدمات التخزين وأخرى   ذات عالقة أخرى  جهات

  ١٬٢٣٠٬١٣٤  ١٬٢٤٨٬٦٠٦   ٨٣٦٬٦٣٧  ٩٩٠٬١٢٥  
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  بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ 
 

 
١٤  

  (تتمة) ذات عالقة   جهاتمعامالت وأرصدة مع    ١٣
 
  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
 

  ١٬٤١٨  ٢٬٢٠٧  رواتب ومنافع أخرى 
  ٣٦٩  ٣٠٦  منافع ما بعد الخدمة 

 ١٬٧٨٧  ٢٬٥١٣  
 

  ذات عالقة:  جهات فيما يلي ترتيبات هامة مع 
 
والموارد    )أ والتخزين،  المحاسبة،  بخدمات  الشركة  لتزويد  مشتركة)  خدمات  (تنظيم  سابك  شركة  مع  خدمات  تقديم  اتفاقية  الشركة  لدى 

لتسليم   والترتيب  والنقل،  المنشأة (ساب))،  (نظام تخطيط موارد  المعلومات  للشركة  البشرية، وتكنولوجيا  الغيار  المتعلقة بقطع  المواد 
اتفاقية خدمات لوجستية مع   الشركة أيضاً  والخدمات الهندسية والمشتريات والخدمات ذات الصلة وغيرها من الخدمات العامة. ولدى 

  شركة سابك. 
 
شتركة لتمويل شراء مواد وخدمات  تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لشركة سابك المبالغ المدفوعة من الشركة بموجب اتفاقية الخدمات الم  )ب

  للشركة. 
 
  يتم بيع غالبية منتجات الشركة إلى شركة سابك ("المسوق") بموجب اتفاقيات تسويق وإطالق منتجات.   )ج
 
، أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة مع الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن راشد)، طرف ذو عالقة. وبموجب هذه  ٢٠٢١خالل   )د

، ستقوم الشركة بتنسيق وتنفيذ وإدارة جميع جوانب التشغيل والصيانة لطرف ذو عالقة وفقاً لإلجراءات المعتمدة بشكل متبادل  االتفاقية
  بما في ذلك المصانع ومرافق االستيراد والتصدير وجميع المرافق والمرافق المشتركة.

 
  المتفق عليها بشكل متبادل  باألسعارمواد أولية أبرمت الشركة اتفاقية توريد مع أرامكو لشراء   )ه
 

  ذات العالقة   جهاتشروط وأحكام المعامالت مع ال 
 

غير مضمونة وال تحمل فائدة ويتم تسويتها نقداً. ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١إن األرصدة القائمة في  
، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة  ٢٠٢٢مارس    ٣١بالنسبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  للذمم الدائنة أو المدينة عن أي طرف ذي عالقة.  

ذات    جهاتذات عالقة. يجري عمل هذا التقييم في كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي لل  جهات الذمم المدينة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لل 
  العالقة. ت ذات الجهاعمل فيه تالعالقة والسوق الذي  

 
  معلومات القطاعات   ١٤

 
ن معاً يقوم رئيس الشركة ومجلس اإلدارة بمتابعة نتائج عمليات الشركة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد وتقييم األداء. وهما يمثال

نتائج الشركة ككل حيث يعتقدون بعدم فعالية اتخاذ قرارات  صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين للشركة ("صناع القرار"). يقوم صناع القرار بفحص  
كة منتجات  بمنأى عن منتجات منفردة للشركة نظراً للطبيعة المعقدة لألعمال والمرافق المتكاملة التي تمر من خاللها منتجات متعددة بما في ذلك حر

وبالتالي تتم معاملة  الشركة على أنها قطاع تشغيلي واحد وتم عرض  التكرير والمعالجة والتسويق بشكل متزامن ونظراً لطبيعة سوق المنتجات.  
  نتائج الشركة ومركزها المالي بناًء على ذلك. 

 
ر المتداولة  إن المعيار الرئيسي لتقييم أداء القطاع هو صافي الدخل وهو ما يتم تقييمه وقياسه باستمرار طوال الفترة المحاسبية. تقع الموجودات غي

ملكة العربية السعودية ويتم تنفيذ مبيعات المنتجات البتروكيماوية من قبل الشركة إلى الشركة األم والتي تتخذ من المملكة العربية  للشركة في الم
  السعودية مقراً لها أيضاً. 
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  م يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما ل
 

 
١٥  

  االرتباطات والمطلوبات المحتملة   ١٥
 

  مليون لایر سعودي) متعلقة بالنفقات الرأسمالية.  ٤٠٦: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٤٨٣، لدى الشركة ارتباطات بمبلغ ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 
 

  ٣١مليون لایر سعودي في سياق األعمال االعتيادية كما في    ١١أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عن الشركة، ضمانات بنكية بمبلغ  
  مليون لایر سعودي).  ١١: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢مارس 

 
  الدخل توزيع صافي   ١٦

 
بمبلغ  ٢٠٢١مارس    ٣٠في   لایر سعودي للسهم)   ١٬٢٥مليون لایر سعودي (بمبلغ    ٧٠٣٬١٣، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية 

  من القيمة االسمية لألسهم.  ٪١٢٬٥بما يمثل  ٢٠٢٠للنصف الثاني من سنة 
 

بمبلغ  ، اعتمدت الجمعية العمومية توزيعات أرباح  ٢٠٢٢مارس    ٢٣في   لایر سعودي للسهم)   ١٬٥٠مليون لایر سعودي (بمبلغ    ٨٤٣٬٧٥نقدية 
  من القيمة االسمية لألسهم.  ٪١٥بما يمثل  ٢٠٢١للنصف الثاني من سنة 

 
  )١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ١٧

 
ات واألعمال الكلية للشركة، واعتبرت عوامل مثل  ، قامت اإلدارة بتقييم األثر على العملي٢٠٢٢مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

ريد والطلب  التأثيرات على سلسلة التوريد وتأثير أسعار النفط ومعدالت تشغيل مصانعها والخسارة في حجم المبيعات والتكلفة اإلضافية في سلسلة التو
ها آثار جوهرية على النتائج المالية المدرجة للشركة للفترة المنتهية في  لم يكن ل ١٩-على المنتج. بناًء على هذا التقييم، تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد

عن كثب على الرغم من أن    ١٩-بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. وتواصل إدارة الشركة مراقبة حالة كوفيد  ٢٠٢٢مارس    ٣١
  أو بعدها.  ٢٠٢٢ير أثر الجائحة على عمليات الشركة خالل سنة  اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغ 

 
 


