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إلى مساهمي شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( 
احملترمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
)ينساب( أن يقدم لكم تقريره الثاني الذي يلقي الضوء على 

أداء وإجنازات الشركة ومركزها املالي طبقاً ملا ورد في 
احلسابات اخلتامية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

2008/12/31م وذلك على النحو التالي:

تقرير مجلس اإلدارة
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4 مليون طن من املنتجات املختلفة سنويًا
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1. التكوين و النشاط :

تأسست شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( في 12 محرم 1427هـ 
املوافق 11 فبراير 2006م بسجل جتاري رقم 4700009432 وتهدف إلى بناء 
وتشغيل مجمع للبتروكيماويات في مدينة ينبع الصناعية تفوق طاقته 4 مليون 

طن من املنتجات املختلفة سنويا وتشمل إنتاج اإلثيلني، البروبلني، اإلثيلني 
جاليكول، بولي إثيلني عالي الكثافة، بولي إثيلني منخفض الكثافة اخلطي، بولي 
بروبلني، بيوتني 1، بيوتني 2، إم. تي. بي. إي ، البنزين، والتولوين زايلني واملجمع 

حاليا في املراحل األخيرة من اإلنشاءات ويستعد ملرحلة التشغيل و الذي 
من املتوقع أن يكون خالل النصف األول من عام 2009م، علما بأن منتجات 
اإلثيلني، البروبلني و البيوتني سوف تستخدم كمواد خام في إنتاج املنتجات 

األخرى التي سيتم تسويقها وبيعها محليا وعامليا.  

تقرير مجلس اإلدارة

2. السالمة وحماية البيئة :

تولي إدارة الشركة اهتماما خاصا بتطوير وحتديث إجراءات السالمة لتهيئة ظروف عمل مالئمة للصحة 
املهنية واحملافظة على البيئة وحماية أصول الشركة من املخاطر والتأكد من إلتزام الشركة بجميع متطلبات 

السالمة والبيئة سواء الداخلية أو املعايير الدولية وذلك للعمل على جتنب اإلصابات واخلسائر الصناعية 
ومنع احلوادث واحلد من األثر البيئي وتوفير بيئة آمنة للعاملني لديها. هذا وقد قامت الشركة بتأسيس 

وجتهيز وتدريب فريق للتعامل مع احلاالت الطارئة مكون من 96 موظف غير متفرغ باإلضافة إلى تأسيس 
وجتهيز وحدة متكاملة للمطافئ كما تقوم الشركة ومقاوليها بتقدمي محاضرات حول السالمة لكافة العمال 
واملوظفني قبل السماح لهم بدخول املوقع والقيام بحمالت توعية مستمرة. بفضل الله عز وجل وتوفيقه ثم 
بتضافر اجلهود مت حتقيق 37 مليون ساعة عمل متواصلة دون إصابة مقعدة حتى نهاية عام 2008م وهذا 
اإلجناز يعكس الدقة في تخطيط املهام و تنفيذها بعناية تامة السيما في ظل تواجد عدد كبير من العمال 
من مختلف اجلنسيات واللغات في مكان واحد، كما أن معدل إصابات العمل الذي بلغ  0،12 يعتبر أفضل 
بكثير من املتوسط احملقق في املشاريع املشابهة. اجلدير بالذكر أن ينساب متيزت بحصولها على تقييم و 
تأهيل بيئي من قبل الهيئة امللكية باجلبيل و ينبع والرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئة و كذلك تطبيق 

املتطلبات البيئية ذات العالقة الواردة في املبادئ التوجيهية للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية و 
منظمة الصحة العاملية.

ساعة عمل متواصلة دون إصابة مقعدة
37,000,000



10

 4.  القوى العاملة و التدريب:

أكملت الشركة تعيني وتوظيف كافة الكوادر املطلوبة لتشغيل املجمع كما أكملت البرامج التدريبية لـ 445 
موظف سعودي حديثي التخرج خصوصاً من كليات الهندسة والكليات الصناعية والتقنية و يشارك 

هؤالء املهندسني و الفنيني في هذه الفترة في عمليات ما قبل التشغيل و عمل الفحوصات و اختبار و 
قبول املعدات،  كما  جنحت الشركة في استقطاب الكفاءات الفنية التي متتلك اخلبرات ذات العالقة 

بأعمال الشركة واملطلوبة إلدارة وتشغيل وحداتها املختلفة بأمان ويسر. هذا وقد بلغ عدد موظفي 
الشركة مع نهاية العام 1170موظف بلغت نسبة السعوديون منهم 51% فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في 
املوقع مع نهاية العام حوالي 12 ألف عامل وموظف. وفي سبيل توفير البيئة املناسبة للموظفني تعاقدت 
الشركة مع مقاول لبناء 250 وحدة سكنية مؤقتة للموظفني ومت اإلنتهاء من ذلك، كما اشتركت الشركة 

في برنامج لبناء 152 وحدة سكنية لتمليكها للموظفني السعوديني. 

تقرير مجلس اإلدارة

 3. تطور األعمال ومستوى اإلجناز في مجمع الشركة:

بنهاية عام 2008 إكتملت كافة األعمال الهندسية والتوريد ملعظم املصانع و 
إستمر التركيز على أعمال اإلنشاءات باملوقع وبالذات اللمسات النهائية والتي 
تشمل الفحص والتشغيل املنفرد للوحدات املستلمة وإعداد قائمة املالحظات 

والتصحيح كما إستمرت عملية إستالم إشعارات اإلمتام للعديد من أنظمة 
الوحدات وأجزاء األنظمة. بلغت نسبة اإلجناز في مجمع الشركة ألعمال 

الهندسة والتوريد واإلنشاء ككل 96.8% حتى نهاية عام 2008م. 

من خريجي الكليات الصناعية والتقنية املختلفة وكليات الهندسة
445



11

تقرير مجلس اإلدارة

5. اإلعداد إلستالم املجمع من املقاولني ومرحلة التشغيل واإلنتاج: 

لقد أكملت شركة ينساب وبحمد الله تشغيل وحدات املنافع املختلفة والضرورية 
لتشغيل وحدات اإلنتاج. وهذه الوحدات مثل الغاليات الصناعية التي تنتج 
البخار الذي يقوم بتشغيل التوربينات ووحدات املياه الصناعية التي تدخل 

في التفاعالت وكذلك مياه التبريد ووحدات إنتاج الهواء املضغوط لتحريك 
الصمامات وغير ذلك من املرافق الضرورية للتشغيل.

أما بالنسبة لوحدات اإلنتاج فقد قطعت الشركة شوطا مهما جدا من مرحلة 
التحضير لإلنتاج حيث:- 

•  مت تشغيل أهم اآلالت وهي كومبريسور تكسير الغازات وجتهيز األفران في
   وحدة األوليفينات التي تعتبر أكبر وحده من نوعها في العالم.

• مت حتميل املواد احملفزة في مفاعل اإلنتاج وتشغيل الكومبريسور املغذي

  للمفاعالت وهي خطوه هامة من خطوات االستعداد لإلنتاج في وحدة اجلاليكول. 
• مت تشغيل آالت البثق ودمج حبيبات البولي بروبلني في وحدة البوليمرات ولم يتبق
  على تشغيل هذه الوحدة سوى خطوات جتهيز مفاعل إنتاج البولي بروبلني والذي

  يجري العمل على اخلطوات الضرورية لتشغيله.

أما بالنسبة لوحدة أجهزة تغليف املنتجات وحتميلها على شاحنات النقل، فقد أصبحت جاهزة للعمل وفي 
إنتظار بدء اإلنتاج. وبالنسبة للمختبرات والتي هي ضرورية ملعرفة جودة املنتج و لتعديل املواد الداخلة في 

التفاعل بالزيادة والنقصان للحصول على أفضل جوده فإن هذه املختبرات أصبحت جاهزة ويتم اآلن إجراء 
التجارب األولية على تشغيلها.

كما مت تشغيل كافة وحدات نظام احلاسوب اخلاص باألعمال، علما بأنه مت اإلنتهاء من جتهيز النظام اإلداري 
بالكامل ليسهل تنظيم التعامالت بني األقسام املختلفة ويوزع األدوار واملهام وأفضل الطرق املتبعة لتشغيل 

وصيانة املعدات. باإلضافة إلى ذلك، فقد إشتركت الشركة في برنامج سابك لإلعتمادية الشاملة واملتوقع له 
أن يرفع من موثوقية املصانع واستمرارية تشغيلها، كما قامت الشركة بإعداد خطط الصيانة التفصيلية والتي 
تشمل الصيانة الدورية، إصالح املكائن واآلالت، عمل التعديالت ورصد قطع الغيار مستخدمة في ذلك أفضل 

أجهزة القياس والضبط.
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6.   التسويق واملبيعات:

إستعداداً ملرحلة اإلنتاج واملبيعات واملتوقع بدءها في النصف األول من عام 2009م، واصلت الشركة التنسيق 
مع شركة سابك، إنفاذا إلتفاقية التسويق املوقعة معها لبيع كافة املنتجات داخل وخارج اململكة، للتعرف على 
متطلبات الزبائن واإلستعداد لها حيث وقعت الشركة عقد التشغيل والصيانة لتغليف ومناولة البوليمرات مع 
مقاول محلي وإكمال كافة التجهيزات الالزمة لذلك، كما إستمرت الشركة من خالل سابك بأعمال ما قبل 

التسويق ملنتج البولي إثيلني عالي الكثافة )درجة األنابيب( من املنتج واملرخص لهذا املنتج  وبيعه في األسواق 
احمللية والعاملية لتأسيس قاعدة من الزبائن لهذا املنتج. 

7. اخلطط و القرارات و املخاطر :

حيث أن شركة ينساب ال زالت في مرحلة اإلنشاء وما قبل التشغيل فقد تركزت جهود اإلدارة على متابعة بناء 
املصانع  و التوظيف و استكمال الهيكل التنظيمي و التوصل إلى اتفاقيات التوريد واخلدمات واإلعداد إلعمال 

الشركة التشغيلية في املستقبل.
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8. ملخص النتائج املالية :

قائمة الدخل ) آالف الرياالت(

من التأسيس إلى 2007/12/31م2008مالبيان

)83.210()25.588(املصروفات العمومية و اإلدارية
196.836  ــــــــــــــاإليرادات األخرى

109.856)25.588(صافي الربح بعد الزكاة

حيث أن الشركة ال زالت في مرحلة ما قبل التشغيل فال يوجد إيرادات مبيعات وتكاليف مبيعات

قائمة املركز املالي ) آالف الرياالت(

2007م2008مالبيان

1.216.6911.974.879موجودات متداولة

17.460.39613،334،401األصول الثابتة و األصول األخرى طويلة األجل

18.677.08715.309.280إجمالي املوجودات
1.771.0231.372.237مطلوبات متداولة

11.209.1418.214.532قروض طويلة األجل و املطلوبات األخرى

5.696.9235.722.511حقوق املساهمني

18.677.08715.309.280إجمالي اخلصوم و حقوق املساهمني

9. سياسة توزيع األرباح:

تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح على نظامها األساسي و تعتمد توزيعات األرباح على توصية مجلس 
اإلدارة للجمعية العامة حسب نتائج الشركة املالية وتدفقاتها النقدية و املتطلبات النظامية والقانونية مع 

األخذ بعني االعتبار أي قيود على التوزيعات تتطلبها إتفاقيات التمويل التي تعاقدت عليها الشركة. إن ينساب 
ال تتوقع توزيع أرباح على مساهميها خالل السنوات األولى من تأسيسها.
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10. مجلس اإلدارة واللجان التابعة له:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء مت تعيينهم من قبل اجلمعية التأسيسية ملدة خمس 
سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وقد عقد مجلس اإلدارة )4(  جلسات خالل السنة املنتهية في 

2008/12/31م ويوضح اجلدول التالي اجتماعات مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية و عضوية مجالس اإلدارات :

عدد االجتماعات التي حضرهاعضوية اللجانعضوية مجالس اإلداراتتصنيف العضويةاسم العضو

4رئيس مجلس إدارة )كيان السعودية( غير مستقل غير تنفيذياملهندس/ مطلق بن حمد املريشد
4جلنة املشروعمستقل غير تنفيذياملهندس/ حسني محمد قاضي

4جلنة املشروعغير مستقل غير تنفيذياملهندس/ عبدا لله مقبل القرعاوي
4غير مستقل غير تنفيذياملهندس/ عبدا لناصر احمد أبا بطني

4جلنة املراجعةغير مستقل غير تنفيذياألستاذ / فواز محمد الفواز
4غير مستقل غير تنفيذياملهندس / قاسم صالح الشيخ

4جلنة املراجعةسافكومستقل غير تنفيذياألستاذ / محمد حمود العوهلي

ويبني اجلدول التالي مكافآة و مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيني 
والتي دفعت خالل عام  2008 بآالف الرياالت :

كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات أعضاء املجلس غير التنفيذينيأعضاء املجلس التنفيذينيالبيان
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي 

1.884  ــــــــــــــ  ــــــــــــــالرواتب 
570  ــــــــــــــ  ــــــــــــــالبدالت والتعويضات

498  ــــــــــــــ  ــــــــــــــاملكافآت الدورية والسنوية
32442  ــــــــــــــبدل ومصاريف حضور اجللسات 

3242.994  ــــــــــــــاإلجمالي
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جلان مجلس اإلدارة:
شكل مجلس اإلدارة جلنتني هما جلنة املراجعة وجلنة املشروع وفيما يلي ملخص 

ملهام هذه اللجان وتكوينها:

أوال: جلنة املراجعة 

بناءاً على قرار اجلمعية العامة بتاريخ 6 مايو 2006م، بتحديد قواعد اختيار 
أعضاءها ومهامها، شكلت جلنة املراجعة برئاسة األستاذ محمد حمود العوهلي، 
عضو مجلس اإلدارة وعضوية كل من األستاذ فواز محمد الفواز، عضو مجلس 

اإلدارة واألستاذ عادل الشاهني. 
وتتلخص مهام  جلنة املراجعة في اآلتي: 

تتولى اللجنة إقتراح تعيني احملاسب القانوني، وذلك مبراعاة الضوابط 
االسترشادية الختيار احملاسب القانوني للشركات املساهمة املرفقة بقرار معالي 
وزير التجارة رقم )903( وتاريخ 1414/8/12هـ، ويتم إختيار مراجع احلسابات 

طبقاً لإلجراءات التي حددتها هذه الضوابط،  كما تتولى اللجنة دراسة التقارير 
واملالحظات التي يقدمها احملاسب القانوني، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات 

الرقابة الداخلية للشركة، واستخالص أي توصيات لتحسينها ورفعها ملجلس إدارة الشركة. هذا وقد عقدت 
اللجنة خالل السنة املنتهية في 2008/12/31م اجتماعان.

ثانيا : جلنة املشروع 

شكلت جلنة املشروع من: املهندس حسني قاضي، عضو مجلس اإلدارة، املهندس عبد الله مقبل القرعاوي، 
عضو مجلس اإلدارة، املهندس عبد الرحمن الفقيه، رئيس الشركة واملهندس عدنان احلربي ممثل اإلدارة 

العامة للهندسة واملشاريع بسابك. وتتلخص مهام  جلنة املشروع في اآلتي: 
   • متابعة ومراجعة تفصيلية وبشكل دوري ألداء األعمال واملقاولني في املوقع

   • مراجعة أوامر التعديل الضرورية 
   • مراجعة و تقييم ترسيه العقود على املقاولني طبقا لسياسة املشتريات املعتمدة. 

هذا وقد عقدت اللجنة خالل السنة املنتهية في 2008/12/31م )4( اجتماعات.
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11. مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني في أسهم الشركة:

هناك بعض املصالح في أسهم الشركة خالل العام 2008م تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني 
وأزواجهم وأوالدهم القصر وذلك على النحو التالي: 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
نسبة التملكعدد األسهمنسبة التملكعدد األسهم
1.013.040%0.181.016.205%0.183.165%0.3

12. مصلحة فئات األسهم ذات األحقية في التصويت 
فيما يلي وصف ملصلحة فئات األسهم ذات األحقية في التصويت الذين قاموا بإبالغ الهيئة مبوجب املادة 

30 من قواعد التسجيل واإلدراج.

التغييرعدد األسهم في نهاية السنة املاليةعدد األسهم في بداية السنة املاليةالشخص

  ــــــــــــــ51.774.44651.774.446املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

13. املعلومات املتعلقة بقروض الشركة :
بلغ حد القروض والتسهيالت التمويلية اإلسالمية والتقليدية التي وقعتها الشركة 13،125 مليون ريال 
سعودي مع صندوق االستثمارات العامة ومجموعة من البنوك احمللية واإلقليمية والعاملية وذلك لتمويل 

بناء جزء من مجمعها للبتروكيماويات ومتويل رأس املال العامل. حتى نهاية عام 2008، مت سحب ما 
مجموعه11،797 مليون ريال من هذه القروض ولم يبق سوى اجلزء اخلاص برأس املال العامل والذي 

حتتاجه الشركة خالل عام 2009. تستحق هذه القروض السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ في 30 
يونيو 2009م.

تضمنت القوائم املالية املرفقة في إيضاح رقم 14 معلومات إضافية عن القروض. يبلغ إجمالي األقساط 
املستحقة خالل عام 2009م 669 مليون ريال.
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14. وصف ألنشطة أدوات الدين :
ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات 
حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية، 
كذلك ال يوجد أي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل 

إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 
الشركة خالل السنة املالية وال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب 

الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

15. العقود التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها:
يقر مجلس اإلدارة بأنه لم توقع الشركة على عقود فيها مصلحة شخصية ألي 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي.

16. املدفوعات النظامية املستحقة :
ال توجد مدفوعات نظامية مستحقة للجهات احلكومية كما في 

2008/12/31م.
 

17. حوكمة الشركات :
قامت الشركة بإعداد مسودة لنظام احلوكمة خاص بها وهو اآلن في 
املراحل النهائية إلعتماده. خالل العام كانت الشركة تسترشد بالئحة 

حوكمة الشركات املعتمدة من قبل هيئة السوق املالية مبا ال يتعارض مع األنظمة األساسية مثل النظام 
األساسي للشركة و نظام الشركات. وفيما يلي األحكام التي لم تبدأ الشركة بتطبيقها و أسباب عدم 

التطبيق:

أسباب عدم التطبيقمتطلبات املادةالفقرةاملادة
أن تقوم الشركة باإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من د6

األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 
-مثل صناديق االستثمار-للتعرف على سياساتهم في التصويت 

وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في 
املصالح.

ال يتطلب نظام الشركة ذلك

أن تضع الشركة سياسات اإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية 8
بشكل مكتوب

قامت الشركة بإعداد مسودة نظام حوكمة خاص بها يشتمل على 
السياسات وهو في املراحل النهائية إلعتماده 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل هـ10
حمايتهم وحفظ حقوقهم

قامت الشركة بإعداد مسودة نظام حوكمة خاص بها يشتمل على 
تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح وهو في املراحل النهائية 

إلعتماده
وافق املجلس في جلسته بتاريخ 24 فبراير 2009 على التوصية تشكيل جلنة الترشيحات و املكافآت15

للجمعية العامة لتشكيل جلنة الترشيحات. 

18. نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
 مع نهاية عام 2008 استكملت الشركة بناء إدارة املراجعة الداخلية، وخالل العام خضعت لعمليات 

املراجعة من قبل إدارة املراجعة الداخلية بسابك وخلص التقرير الذي أصدرته إدارة املراجعة الداخلية 
بسابك إلى أن إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة في الشركة مرضية.

مليون ريال سعودي من التمويل اإلسالمي والتقليدي
13,125
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19.إقرارات و تأكيدات الشركة :

تؤكد الشركة على ما يلي:
• مت إعداد سجالت الشركة بالشكل الصحيح

• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفاعلية
• ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  

20. التوصيات :

 يوصي مجلس اإلدارة جمعيتكم املوقرة مبا يلي :

1. املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 12/31/ 2008 م.
2. املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 2008/12/31 م.

3. املوافقة على القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2008/12/31 م.
4. املوافقة على نظام جلنة الترشيحات واملكافآت ونطاق عملها.

5. املوافقة على توصية جلنة املراجعة بشأن اختيار مراقب احلسابات اخلارجي ملراجعة القوائم املالية ربع
    السنوية والسنوية للشركة ، وحتديد أتعابه للعام املالي 2009م.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة املنتهية بتاريخ 2008/12/31م.
7. املوافقة على تعديل املادة )22( من النظام األساسي للشركة بحيث تكون كالتالي: )حتدد مكافآت أعضاء
   مجلس اإلدارة من قبل اجلمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى املكافأة

   احملددة في املادة )43( من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو
   قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى....(.

8. املوافقة على تعديل البند )4( من املادة )43( من النظام األساسي للشركة بحيث تكون كالتالي: )يخصص
   بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن )10%( من األرباح الصافية ويوزع الباقي بعد

   ذلك إن وجد كحصة إضافية من األرباح(.
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الكلمة اخلتامية :

يتقدم مجلس اإلدارة بفائق الشكر والعرفان إلى مقام خادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده األمني على ما قدموه لقطاع الصناعة من رعاية، 

مثمنني جهود جميع العاملني بالشركة واملقاولني وتفاعل مساهميها 
وجميع القطاعات ذات العالقة مع الدعاء إلى الله جلت قدرته أن يحقق 

لهذه الشركة الوطنية كل التقدم واالزدهار.

والله ولي التوفيق
مجلس اإلدارة
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تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية
31 ديسمبر 2008م
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تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م

تقرير مراجعي احلسابات إلى املساهمني في
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( 

)شركة مساهمة سعودية( 

نطاق املراجعة

لقد راجعنا امليزانية العمومية املرفقة لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( شركة مساهمة 
سعودية )»الشركة«( كما في 31 ديسمبر 2008م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 
املساهمني للسنة املنتهية كما في ذلك التاريخ0 إن هذه القوائم املالية من مسئولية إدارة الشركة وقد مت 

إعدادها من قبلهم وفقاً لنص املادة 123 من نظام الشركات وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي 
طلبناها. إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم املالية استنادا إلى أعمال املراجعة التي قمنا 
بها. متت مراجعتنا وفقا ملعايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن 

نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم املالية خالية من األخطاء 
اجلوهرية0 تشتمل املراجعة على فحص األدلة، على أسـاس العينة، املؤيدة للمبالغ واإلفصـاحـات التي 

تتضمنها القوائـم املـالية، كما تشتمل على تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من 
قبل اإلدارة وتقييم العرض العام للقوائم املالية. نعتقد أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا 

من إبداء الرأي حول القوائم املالية.

رأي غير متحفظ

في رأينا، أن القوائم املالية ككل :

1 ( تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املالي للشركة كما في 31 ديسمـبر 2008م ونتائج 
أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ملعايير احملاسبة املتعارف عليها في اململكة 

العربية السعودية.

2 (  تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية0

عن إرنست ويونغ 

احمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني

ترخيص رقم 356

 28 صفر 1430هـ  - 25 يناير 2009م
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امليزانية العمومية 
كما في 31 ديسمبر 2008م

2007م )بآالف الرياالت(2008م )بآالف الرياالت(إيضاح
املوجودات

املوجودات املتداولة 
295ر694ر0291ر033ر41النقدية والبنود شبه النقدية

489ر789155ر576مدينون
095ر066125ر599دفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون

-807ر7املخزون
879ر974ر6911ر216ر1مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة 
313ر987ر25212ر105ر617أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

000ر000200ر7200مصاريف ما قبل التشغيل 
668ر132132ر8121مصاريف مؤجلة

420ر01214ر934موجودات أخرى غير متداولة 
401ر334ر39613ر460ر17مجموع املوجودات غير املتداولة

280ر309ر08715ر677ر18مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني 

املطلوبات املتداولة 
961ر105104ر1063دائنون

276ر267ر1811ر039ر111مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات
737ر14668اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

237ر372ر0231ر771ر1مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة

860ر165ر3098ر128ر1411قروض ألجل 
672ر83248ر80مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
532ر214ر1418ر209ر11إجمالي املطلوبات غير املتداولة

769ر586ر1649ر980ر12مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني 

000ر625ر0005ر625ر155رأس املال 
030ر03014ر1614احتياطي نظامي 

481ر89383ر57أرباح مبقاة
511ر722ر9235ر696ر5مجموع حقوق املساهمني

280ر309ر08715ر677ر18مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني
تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخل
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008م

للفترة من 11 فبراير 2006م إلى 31 2008م )بآالف الرياالت(إيضاح
ديسمبر 2007م )بآالف الرياالت(

املصاريف

)210ر83()588ر25(17عمومية وإدارية

836ر196 ــــــــــــــ18إيرادات أخرى

626ر113)588ر25()اخلسارة(/ الدخل قبل الزكاة

)770ر3( ــــــــــــــ12الزكاة

856ر109)588ر25(صافي )خسارة(/ دخل السنة/ الفترة

19ر0)045ر0(15)اخلسارة(/ الدخل األساسي للسهم )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 جزءاً من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008م

للفترة من 11 فبراير 2006م إلى 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت(إيضاح
2007م )بآالف الرياالت(

األنشطة ما قبل التشغيل
626ر113)588ر25( )اخلسارة(/ الدخل قبل الزكاة 

تعديالت للبنود التالية : 
196ر36627ر21مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

822ر140)222ر4( 
التغيرات في رأس املال العامل :

  ــــــــــــــ)807ر7(املخزون
)584ر280( 729ر104مدينـون
 237ر372ر1)951ر269(دائنــون

 475ر232ر1)251ر177( النقدية )املستخدمة في(/من األنشطة ما قبل التشغيل 
)668ر8()272(مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة 

)770ر3(  ــــــــــــــ       زكاة مدفوعة  
037ر220ر1)523ر177( صافي النقدية )املستخدمة في(/ من أنشطة ما قبل التشغيل

األنشطة االستثمارية
)313ر987ر12()403ر106ر4(أعمال رأسمالية حتت التنفيذ  

)000ر200(  ــــــــــــــمصاريف ما قبل التشغيل
)668ر132(  ــــــــــــــمصاريف مؤجلة 

)420ر14()592ر19(موجودات أخرى غير متداولة 
)401ر334ر13()995ر125ر4(صافي النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
 000ر625ر5  ــــــــــــــرأس املال املصدر
)345ر12(  ــــــــــــــتكاليف املعامالت 

 860ر165ر8 186ر631ر3متحصالت من قروض ألجل
 144ر30 066ر1311مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني احملولني إلى الشركة 

659ر808ر25213ر642ر3صافي النقدية من األنشطة التمويلية
295ر694ر1)266ر661( )النقص(/الزيادة في النقدية والبنود شبه النقدية

  ــــــــــــــ295ر694ر1النقدية والبنود شبه النقدية في بداية السنة/ الفترة
295ر694ر0291ر033ر41النقدية والبنود شبه النقدية في نهاية السنة/ الفترة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة التغيرات في حقوق املساهمني
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008م

املجمـــــــوع )بآالف الرياالت(أرباح مبقاة )بآالف الرياالت(احتياطي نظامي )بآالف الرياالت(رأس الـمــــــال )بآالف الرياالت(
 000ر625ر5  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ000ر625ر5رأس املال املصدر

)345ر12()345ر12( ــــــــــــــ  ــــــــــــــتكاليف املعامالت )إيضاح 3(
 856ر109 856ر109 ــــــــــــــ  ــــــــــــــصافي دخل الفترة 

  ــــــــــــــ)030ر14( 030ر14  ــــــــــــــاحملول إلى االحتياطي النظامي 

 511ر722ر5 481ر83 030ر00014ر625ر5الرصيد كما في 31 ديسمبر 2007م
)588ر25()588ر25(  ــــــــــــــ  ــــــــــــــخسارة السنة

 923ر696ر5 893ر03057ر00014ر625ر5الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008م

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم املالية 
31 ديسمبر 2008م

1. أنشطة الشركة 

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )الشركة( شركة مساهمة سعودية مسجلة باململكة 
العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 4700009432 بتاريخ 14 محرم 1427هـ )املوافق 13 
فبراير 2006م(. حصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم س / 1367 بتاريخ 18 رجب 1426هـ 

)املوافق 1 سبتمبر 2005م(. الشركة مملوكة بنسبة 51% للشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك(، )املساهم الرئيسي( و 14% ملساهمني سعوديني آخرين ومساهمني من دول مجلس التعاون 

اخلليجي و 35% من األسهم مملوكة كمساهمة عامة. 

أهداف الشركة هي العمل في تصنيع املنتجات البتروكيماوية وفقاً لعقد تأسيسها واألنظمة األخرى 
املعمول بها في اململكة. ال تزال الشركة في مرحلة ما قبل التشغيل ولم تبدأ عملياتها التجارية بعد. 

2. أسس العرض
طبقاً للنظام األساسي للشركة فإن السنة املالية األولى للشركة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري 

بإعالن تأسيس الشركة املؤرخ في 12 محرم 1427هـ )املوافق 11 فبراير 2006م( وتنتهي في 31 
ديسمبر من السنة التالية الذي يوافق 31 ديسمبر 2007م. بناء عليه، تغطي القوائم املالية الفترة 

املقارنة من 11 فبراير 2006م إلى 31 ديسمبر 2007م. متثل أرقام املقارنة فترة القوائم املالية 
املراجعة من تاريخ تأسيس الشركة إلى 31 ديسمبر 2007م. 

3. السياسات احملاسبية الهامة 
أعدت القوائم املالية وفقا ملعايير احملاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية0 فيما يلي 

السياسات احملاسبية الهامة املتبعة :

العرف احملاسبــي
تعد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية.

إستعمال التقديرات
إن إعداد القوائم املالية طبقاً ملعايير احملاسبة املتعارف عليها يتطلب إستعمال التقديرات واإلفتراضات 

التي تؤثر على املبالغ التي مت التصريح بها بشأن املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات 
واملطلوبات في تاريخ القوائم املالية واملبالغ التي مت التصريح بها بشأن اإليرادات واملصروفات خالل فترة 

تقدمي قائمة املركز املالي.

األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ
يتم تسجيل األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ والتي متثل إنشاء مصانع الشركة طبقاً للتكلفة. تتضمن 

هذه التكاليف تكلفة املعدات واملواد والتكاليف األخرى العائدة مباشرة إليصال املوجودات للموقع باحلالة 
الضرورية جلعل األصل جاهز للعمل بالشكل الذي تريده اإلدارة. 

رسملة تكاليف االقتراض
يتم خالل فترة اإلنشاء رسملة تكاليف االقتراض العائدة لشراء املعدات واآلالت وإنشاء املصنع ويتم 

تخفيض تكلفة االقتراض التي يتعني رسملتها بأي إيرادات حتققها الشركة عن استثمارها املؤقت لألموال 
املقترضة. 

مصاريف ما قبل التشغيل 
حتمل مصاريف ما قبل التشغيل على قائمة الدخل ما لم يكن قد مت حتديد منافع مستقبلية لها، وفي هذه 

احلالة يتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى 7 سنوات أو العمر اإلنتاجي التقديري أيهما أقل 
اعتباراً من تاريخ بدء عمليات الشركة.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة( 
31 ديسمبر 2008م

3ـ السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
املصاريف املؤجلة

تتكون املصاريف املؤجلة من أتعاب استشارات مالية وقانونية وترتيبات تتعلق باحلصول على مجموعة 
من ترتيبات التمويل طويل األجل التي تستخدم لتمويل إنشاء جزء من مصانع الشركة0 يتم إطفاء هذه 

األتعاب بإستخدام سعر الفائدة السائد على مدى فترات إتفاقيات التمويل طويل األجل. تتم رسملة اجلزء 
املتعلق باإلطفاء ضمن فترة اإلنشاء كجزء من األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ.

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من أرصدة لدى البنوك ونقدية في الصندوق وودائع بنكية وودائع مرابحة 

سلعية مدة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل. 

تسجل ودائع املرابحة السلعية التي تصل مدة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل طبقاً للتكلفة ويتم 
تسجيل الدخل احملتسب حتت بند مدينني آخرين إلى حني حتققه. يحتسب الدخل من الودائع البنكية 

واملرابحة على أساس التحقق الزمني على مدى الفترة من تاريخ صرف املبالغ إلى تاريخ سدادها.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها في املستقبل مقابل البضاعة أو اخلدمات التي يتم 

احلصول عليها سواء مت تقدمي فاتورة بها من املورد أو لم يتم.

املخصصات
تدرج املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، وأن تكلفة 

تسوية اإللتزام محتملة وميكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتسب املبالغ الواجبة الدفع مبقتضى نظام العمل والعمال السعودي ونظام الشركة لتعويض املوظفني عن 

فترات خدماتهم املتجمعة كما في تاريخ امليزانية العمومية.
تكاليف املعامالت

تكاليف املعامالت هي التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار أو بيع أسهم رأس املال. 

العمالت األجنبية 
تسجل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي طبقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

إجراء املعاملة. يعاد حتويل املوجودات املالية واملطلوبات املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف 
السائدة في تاريخ امليزانية العمومية . تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل. 

الزكاة 
حتتسب الزكاة وفقا لألنظمة املالية املعمول بها في اململكة العربية السعودية، ويحمل املخصص على 

قائمة الدخل.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمبر 2008م

3ـ السياسات احملاسبية الهامة )تتمة (
عقود اإليجار

تدرج عقود اإليجار التي يحتفظ فيها املؤجر فعلياً بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجار 
تشغيلي. تدرج مبالغ دفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت 

على مدى مدة اإليجار.

املصـــاريف 

نظراً ألن الشركة ال زالت في مرحلة ما قبل التشغيل، فإن جميع املصاريف التي يتم إنفاقها تعتبر 
مصاريف عمومية وإدارية وتبوب كذلك.

4ـ النقدية والبنود شبه النقدية

   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(
799ر483ر0691ر018ر1ودائع ألجل

496ر960210ر14حسابات جارية
295ر694ر0291ر033ر1

يحتفظ بالودائع ألجل في بنوك داخل وخارج اململكة. 

5ـ مدينون ودفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون 

   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(
489ر789155ر76مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )انظر اإليضاح أدناه وإيضاح 13(

880ر27539ر24دفعات مقدمة جلهات ذات عالقة )انظر اإليضاح أدناه وإيضاح 13(
924ر37653ر52دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

057ر41530ر22مدينون آخرون
584ر855280ر175

ميثل الرصيد املبالغ املدفوعة مقدماً إلى مساهم خالل دورة العمل العادية لقاء شراء مواد ومبالغ 
مستحقة مقابل مبيعات منتجات مبوجب ترتيبات ما قبل التسويق )انظر إيضاح 13(.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة( 
31 ديسمبر 2008م

6ـ أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

أ ( ميثل هذا البند أعمال رأسمالية حتت التنفيذ تتعلق بإنشاء مصانع الشركة وتتكون مما يلي : 

   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(
774ر926ر80411ر953ر14تكلفة األعمال املنفذة

176ر066192ر690تكاليف اقتراض
069ر166116ر160تراخيص منتجات

421ر586223ر334تكاليف إدارة مشروع
231ر94597ر142تكاليف إعداد األنظمة

173ر393133ر163اتفاقيات خدمات 
469ر292298ر660أخرى

313ر987ر25212ر105ر17

ب( املصانع مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة امللكية في ينبع ملدة 35 سنة هجرية اعتبارا من أول ذو
     احلجة 1426هـ )املوافق 1 يناير 2006م(، علماً بأن عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات إضافية مماثلة

     وفقاً الختيار الطرفني )انظر أيضا إيضاح 23(.

7ـ مصاريف ما قبل التشغيل
متثل هذه املصاريف مبلغ 200 مليون ريال سعودي املقدم لصندوق املئوية واملعهد العالي للبالستيك والذي 
سيدعم مالياً املشاريع الصغيرة واملتوسطة في املجاالت ذات الصلة وكان تقدميه شرطاً حلصول الشركة 

على الغاز واللقيم املطلوب لتصنيع منتجاتها. يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل على أساس القسط 
الثابت على مدى 7 سنوات أو مدة اإلنتفاع التقديرية أيهما أقصر اعتباراً من بدء العمليات التجارية. 

8. مصاريف مؤجلة

تتعلق  ريال سعودي  مليون  2ر143  وترتيبات مجموعها  وقانونية  مالية  استشارات  أتعاب  البند  هذا  ميثل 
باحلصول على مجموعة من ترتيبات التمويل طويل األجل الذي سيستخدم لتمويل إنشاء جزء من مصانع 
املتعلق بها ويتم  التمويل )أنظر إيضاح 14(  لترتيبات  التسجيل األولي  الشركة0 أدرجت هذه األتعاب في 
إطفاؤها باستخدام سعر الفائدة السائد على مدى فترة إتفاقيات التمويل طويل األجل. متت رسملة اجلزء 
املتعلق باإلطفاء ضمن فترة اإلنشاء والبالغ 22 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م كجزء من 

األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة( 
31 ديسمبر 2008م

9ـ موجودات أخرى غير متداولة 

   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(
500ر5007ر7مبلغ مستحق  من مساهم )إيضاح 13(

645ر3  036ر2مدينون عن متليك البيوت )انظر اإليضاح أدناه وإيضاح 13(
053500ر16دفعات مقدمة للمقاولني 
775ر8462ر8مقدم بدل أثاث للموظفني

420ر01214ر34

متشياً مع سياسة املساهم الرئيسي )سابك( تطبق الشركة برنامج متليك بيوت ملوظفيها السعوديني. وفقاً 
للبرنامج تقوم الشركة ببناء مساكن ملوظفيها الذين تنطبق عليهم الشروط ونقل ملكيتها لهم بالتكلفة. ويتم 

حتصيل التكلفة من املوظفني على مدى فترة ال تتجاوز 20 سنة. لم تبدأ الشركة البرنامج بعد والرصيد 
املبني أعاله ميثل الرصيد املتبقي الذي سيتم حتصيله من املوظفني الذين اشتركوا في البرنامج لدى 

الشركات الزميلة لسابك قبل نقلهم إلى الشركة.

10ـ دائنون جتاريون
   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(

367ر46533ر8موردون ومقاولون
594ر64071ر54مبلغ مستحق الدفع ملساهم وجلهة ذات عالقة )إيضاح 13(

961ر105104ر63

11ـ مبالغ مستحقة الدفع واملخصصات

   2007م )بآالف الرياالت(   2008م )بآالف الرياالت(
422ر210ر4011ر829مصاريف مستحقة 

889ر02215ر129مبالغ مستحقة الدفع ملساهم )إيضاح 13(
965ر75840ر80دائنون آخرون

276ر267ر1811ر039ر1
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمبر 2008م

12. الزكاة 
وفقاً ملتطلبات أنظمة الزكاة والدخل قدمت الشركة إقراراً زكوياً للفترة من 11 فبراير 2006م إلى 31 

ديسمبر 2006م وسددت الزكاة عليه. لم يتم جتنيب مخصص للزكاة لفترة االثنى عشر شهراً املنتهية في 
31 ديسمبر 2007م نظراً لظهور الوعاء الزكوي بالسالب لهذه الفترة إذ مت حتقيق الدخل املصرح عنه في 

السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007م في سنة 2006م وقد مت سداد الزكاة عن هذا الدخل.
يستند مخصص الزكاة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م إلى ما يلي:

للفترة الزمنية من 11 فبراير 2006 إلى 2008م )بآالف الرياالت(
31 ديسمبر 2007م )بآالف الرياالت(

 250ر656ر5123ر722ر5 حقوق املساهمني 
 144ر73930ر59مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني احملولني إلى الشركة 

)223ر233ر6()836ر862ر6(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل )بعد خصم التمويل املتعلق بها(
)829ر546ر2()585ر080ر1(

787ر150  ــــــــــــــدخل السنة/ الفترة اخلاضع للزكاة الشرعية 
787ر150  ــــــــــــــالوعاء الزكوي 

تعود الفروقات بني النتائج املالية والزكوية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م بصورة رئيسية إلى بعض 
التعديالت وفقاً لألنظمة املالية ذات الصلة.

احلركة في املخصص خالل السنة/ الفترة :
كانت احلركة في مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة كما يلي :

2007م )بآالف الرياالت(2008م )بآالف الرياالت(
 ــــــــــــــ  ــــــــــــــفي بداية السنة/ الفترة

 770ر3  ــــــــــــــاملبلغ املخصص خالل السنة/ الفترة
)770ر3(  ــــــــــــــاملدفوع خالل السنة/ الفترة

 ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 الوضع الزكوي
لم تنهي الشركة بعد وضعها الزكوي للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007م.
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13. معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها 
فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل السنة/ الفترة واألرصدة 

املتعلقة بها في نهاية السنة/ الفترة : 

األرصدة اجلارية وغير اجلاريةقيمة املعاملة

2008م طبيعة املعاملةمبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
)بآالف الرياالت(

2007م 
)بآالف الرياالت(

2008م 
)بآالف الرياالت(

2007م 
)بآالف الرياالت(

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 603ر06627ر11حتويل مزايا املوظفني للشركة، بالصافي
880ر27539ر24 880ر39)605ر15(دفعة مقدمة لشراء مواد 

489ر789155ر76 375ر454116ر273بيع منتجات
500ر5007ر7 500ر7     ــــــــــــــدفعة مقدمة لقاء مصاريف شحن املنتجات

590ر3  ــــــــــــــ 829ر20122ر12 معامالت متنوعةشركات زميلة
103ر564204ر108

الرصيدقيمة املعاملة

2008م طبيعة املعاملةمبالغ مستحقة جلهات ذات العالقة
)بآالف الرياالت(

2007م 
)بآالف الرياالت(

2008م 
)بآالف الرياالت(

2007م 
)بآالف الرياالت(

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
)805ر82()662ر183()125ر193ر2()161ر637(مبالغ مدفوعة نيابة عن الشركة

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ)231و97(  ــــــــــــــمصاريف تركيب األنظمة
  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ)645ر3()471ر1(    حتويل مدينون متليك بيوت

)678ر4(  ــــــــــــــ)592ر20(  ــــــــــــــمعامالت متنوعةشركات زميلة أخرى
)483ر87()662ر183(
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14. قروض ألجل
تتكون القروض ألجل مما يلي:

2008م )بآالف الرياالت(
للفترة الزمنية من 11 فبراير 2006 إلى 31 

ديسمبر 2007م )بآالف الرياالت(
 006ر645ر2 250ر001ر4 صندوق االستثمارات العامة )انظر اإليضاح )أ( أدناه(

 867ر387ر3 296ر620ر4قروض جتارية ووكاالت ائتمانية متخصصة )انظر اإليضاح )ب( أدناه(
 987ر132ر2 500ر175ر3تسهيالت متويل إسالمي )انظر اإليضاح )ج( أدناه(

860ر165ر0468ر797ر11
ناقصاً:

ــــــــــــــ)737ر668(اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل )انظر إيضاح )أ(، )ب(،)ج(،)د( أدناه(
860ر165ر3098ر128ر11

)668ر132(  )132ر121(أتعاب إستشارت مالية وقانونية وترتيبات، بعد خصم اإلطفاء )انظر إيضاح 8(
192ر033ر1778ر007ر11

أ( مت احلصول على القرض ألجل من صندوق االستثمارات العامة في سنة 2007م لتمويل إنشاء جزء من املصانع
   في حدود مبلغ أقصاه 001ر4 مليون ريال سعودي. تدفع على القرض ألجل تكاليف اقتراض طبقاً للمعدالت
   التجارية ويستحق السداد في أقساط نصف سنوية متساوية مببلغ 200 مليون ريال سعودي. يستحق سداد

   القسط األول في 31 ديسمبر 2009م ويستحق سداد القسط األخير في 30 يونيو 2019م.

ب( مت احلصول على القروض أعاله من مجموعة من البنوك في شكل 3 قروض، إثنان منها مضمونة من
    اكسبرت كريدت ايجنسيز )سيرفيزي اسيكيورتيفي ديل كوميرسيو استيرو واكسبورت كريديتس جارانتي

    ديبارمتنت( في سنة 2007م لتمويل إنشاء جزء من املصانع ورأس املال العامل في حدود مبلغ أقصاه 948ر5
     مليون ريال سعودي. تدفع على القروض تكاليف اقتراض طبقاً للمعدالت التجارية ويستحق سدادها على

     أقساط نصف سنوية متفاوتة القيمة ويستحق سداد القسط األول في 30 يونيو 2009م ويستحق سداد
     القسط األخير في 30 يونيو 2018م.

ج(  متثل تسهيالت التمويل اإلسالمي دفعات مقدمة حصلت عليها الشركة من مجموعة من البنوك )»املشاركني
    األصليني في تسهيالت التمويل اإلسالمي«( لتمويل إنشاء املشروع. أبرمت الشركة اتفاقية متويل مع

    املشاركني األصليني في تسهيالت التمويل اإلسالمي في حدود مبلغ أقصاه 176ر3 مليون ريال سعودي.
    ومبوجب االتفاقية فإن نسبة 18% غير املقسمة من تكلفة املشروع سيتم تسليمها إلى املشاركني األصليني في

    تسهيالت التمويل اإلسالمي ومن ثم يعاد تأجيرها )مبوجب اتفاقية إجارة( إلى الشركة. يستحق سداد
    القسط األول من دفعات اإليجار في 30 يونيو 2009م ويستحق سداد القسط األخير في 30 يونيو 2018م. 

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م



35

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة( 
31 ديسمبر 2008م

14. قروض ألجل )تتمة(
حتى نهاية السنة قامت الشركة بسحب كافة قيمة التسهيالت والقروض املتفق عليها ولم يبقى سوى التسهيالت 

املتعلقة لتمويل رأس املال العامل التي سوف حتتاجها الشركة خالل الربع األول من عام 2009م.

القروض ألجل مضمونة مقابل إيرادات من املشروع عندما تبدأ الشركة عملياتها التشغيلية. باإلضافة لذلك 
فقد وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بامللكية ودعم مع املساهم الرئيسي )سابك( ومبوجبها ستحتفظ سابك 

مبلكيتها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( بنسبة 51% على مدى فترة القروض. 

د( فيما يلي جدول بإجمالي القروض طويلة األجل الواجب سدادها خالل السنوات القادمة :

2008م )بآالف الرياالت(
738ر2009668م
668ر2010915م
913ر2011946م
250ر181ر20121م
891ر278ر20131م

040ر821ر6ما بعدها
500ر812ر11اإلجمالي

حصلت الشركة بعد 31 ديسمبر 2008م على الدفعة األخيرة من القروض بقيمة قدرها 15 مليون ريال 
سعودي حتت قروض وكاالت االئتمان املتخصصة.

15. رأس املال 
أ (  يتكون رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 5ر562 مليون سهم قيمة كل سهم

     منها 10 ريال سعودي.

ب(  أصدرت الشركة في األصل 5ر112 مليون سهم قيمة كل سهم منها  50 ريال سعودي0 طبقاً إلعالن
      هيئة سوق املال بتاريخ 27 مارس 2006م فقد متت جتزئة أسهم الشركة إلى خمسة أسهم مقابل كل

      سهم اعتباراً من 22 أبريل 2006م. بالتالي فقد زاد عدد أسهم الشركة املصدرة من 5ر112 مليون
      سهم قيمة كل سهم منها 50 ريال سعودي إلى 5ر562 مليون سهم قيمة كل سهم منها 10 ريال

      سعودي. يستند احتساب األرباح لكل سهم على عدد 5ر562 مليون سهم. هذا مع العلم بأن احتساب
      األرباح املخفضة للسهم الواحد ال ينطبق على الشركة.

16. إحتياطي نظامي 
وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي يجب على الشركة جتنيب 10% من صافي دخل السنة/ الفترة حتى 

يتم تكوين إحتياطي يساوي نصف رأس املال. يجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ 
اإلحتياطي نصف رأس املال، علماً بأن االحتياطي غير قابل للتوزيع. قامت الشركة بإعداد القوائم املالية 

تغطي الفترة من 11 فبراير 2006م إلى 31 ديسمبر 2006م متشياً مع متطلبات هيئة سوق املال. كان صافي 
الدخل لهذه الفترة مبلغ 140 مليون ريال سعودي، وعليه فقد قامت الشركة بتحويل 10% من صافي الدخل إلى 

اإلحتياطي النظامي )انظر إيضاح 2(.
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17. مصاريف عمومية وإدارية 

للفترة الزمنية من 11 فبراير 2006 إلى 2008م  )بآالف الرياالت(
31 ديسمبر 2007م )بآالف الرياالت(

269ر43125ر18رواتب ومزايا وما في حكمها
294ر13947ر5تكاليف التدريب واملتدربني 

648ر01810ر2مصاريف أخرى
210ر58883ر25

18. إيرادات أخرى

للفترة الزمنية من 11 فبراير 2006 إلى 2008م  )بآالف الرياالت(
31 ديسمبر 2007م )بآالف الرياالت(

285ر157  ــــــــــــــالدخل من ودائع مرابحة سلعية
551ر39  ــــــــــــــعمولة محققة من الودائع واحلسابات اجلارية

836ر196  ــــــــــــــ

مت إدراج إيرادات الودائع واحلسابات اجلارية احملصلة من االستثمار املؤقت لألموال املقترضة ضمن 
أعمال رأسمالية حتت التنفيذ كتخفيض لتكاليف التمويل. 

19 ـ إدارة املخاطر 
مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في إحتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على الربحية املستقبلية أو 
القيم العادلة لألدوات املالية. إن الشركة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي 

تدفع عليها أسعار فائدة مبا في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل. 

استناداً ملتطلبات اتفاقيات القروض، قامت الشركة بعمل ترتيبات تغطية مع بنوك محلية ودولية إلدارة 
مخاطر سعر الفائدة املتصلة بالقروض ألجل ومبوجبها تدفع الشركة سعر فائدة ثابت وحتصل على سعر 

فائدة متغير جلزء من القرض 784ر1 مليون دوالر أمريكي )2007م: 445 مليون دوالر أمريكي(.
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19 ـ إدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

من ناحية أخرى فإن الشركة ليست معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على ودائع املرابحة السلعية نظراً ألنه 
ال يتم حتميل فائدة عليها. قد تتأثر القيمة العادلة لودائع املرابحة السلعية بعوامل السوق احلالية مبا في 

ذلك أسعار الفائدة.

مخاطر السيولة 
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة منشأة ما صعوبة في احلصول على األموال ملقابلة االلتزامات املتصلة 

باملطلوبات املالية.
تعمل الشركة على احلد من مخاطر السيولة التي تتعرض لها عن طريق التأكد من وجود تسهيالت بنكية 

ودعم من املساهم الرئيسي.

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن 
الشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة 

بإجراء أي معامالت جوهرية خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. 

20 ـ القيم العادلة لألدوات املالية 
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بني طرفني مبعرفتهما وملء إرادتهما 

في معاملة تتم على أسس جتارية. تتكون املوجودات املالية للشركة من نقدية وبنود شبه نقدية ودفعات 
مقدمة إلى املوردين واملدينون وأرصدة مدينة أخرى، وتتكون مطلوباتها املالية من استحقاقات مطلوبة 

وقروض ألجل. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

21 ـ إرتباطات والتزامات طارئة
أ (  أعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2007م املوازنة التقديرية املعدلة ملشروع الشركة
     بالكامل ومقدارها 854ر20 مليون ريال سعودي. بلغت تكلفة املشروع التي مت إنفاقها من قبل الشركة

     كما في 31 ديسمبر 2008م مبلغ 426ر17 مليون ريال سعودي.

ب ( اعتمد مجلس اإلدارة في 6 مايو 2006م مجموعة من ترتيبات التمويل طويل األجل مبا فيها التمويل
     اإلسالمي، وتسهيالت ساشي وصندوق االستثمارات العامة واكسبورت كريديت جارانتي ايجنسيز

     وتسهيالت جتارية ورأس مال عامل مجموعها 125ر13 مليون ريال سعودي لغرض متويل إنشاء جزء
     من مصانع الشركة. بلغ السحب من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2008م مبلغ 797ر11 مليون

     ريال سعودي )إيضاح 14(.

ج ( حصلت الشركة على تسهيالت من بنك محلي بقيمة 50 مليون ريال سعودي من أجل إصدار ضمانات
     بنكية ملصلحة اجلمارك. استخدم منها 8ر44 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م )3ر24

     مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2007م(.
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22 ـ إرتباطات إيجار
فيما يلي مبالغ احلد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية املستحقة مبوجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة 

لإللغاء كما في 31 ديسمبر 2008م :

2007م  )بآالف الرياالت(2008م  )بآالف الرياالت(
790ر4     634ر27خالل سنة واحدة

162ر19     714ر108أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز 5 سنوات
634ر43457ر96أكثر من خمس سنوات 

586ر32681ر232

 23 ـ أرقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض األرقام في السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة احلالية.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م
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www.yansab.com.sa

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
)ينساب( 

ص.ب. 31396
مدينة ينبع الصناعية 51000

اململكة العربية السعودية

هـاتف   9000  - 325 4 966+
فاكس  6666 - 325 4 966+


