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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

 1024سبتمبر  30كما في 

 الرياالت السعودية( بأالف)

2013سبتمبر  30 1024سبتمبر  30  يضاحإ

الموجودات

موجودات متداولة

 1,260,160  32,134,070 نقد وما في حكمه
 1,312,500  42,767,200 مرابحات سلعية

 3,025,091  51,771,214 كمم مدينة
 1,252,213  62,320,303 مخزون

 306,141  2122,727ة وكمم مدينة هخرىمدفوعات مقدم

 2,161,125  7,307,000مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

 15,144,256  124,704,237 ممتلكات واآلت ومعدات
 322,249  9102,240 موجودات غير ملموسة

 193,926  10222,173موجودات غير متداولة هخرى

 16,361,431  20,100,300مجموع الموجودات غير المتداولة

 23,522,606  11,023,700مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة

 1,291,413  112,370,432 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 312,039  12431,407 كمم دائنة

 916,003  13774,070مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة هخرى

 2,596,455  1,027,414مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

 6,121,102  114,722,376 قروض طويلة األجل

 153,243  14220,473ولة هخرىمطلوبات غير متدا

 6,325,050  4,272,702مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين

 5,625,000  10,610,000رهس المال

 963,611  162,223,740احتياطي نظامي

 1,012,413  7,220,717هرباح مستبقاه

 14,601,101  24,234,067المساهمين مجموع حقوق

 23,522,606  11,023,700مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 عضو مجلس االدارة المفوض رئيس الشركة المدير المالي
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 شركة مساهمة سعودية((

 )غير مراجعة(قائمة الدخل األولية 

1024سبتمبر  30المنتهية في أشهر والتسعة  الثالثة أشهر اتلفتر

 الرياالت السعودية( بأالف)

إيضاح

 فترة التسعة هش ر المنت ية في  فترة الثالثة هش ر المنت ية في 

2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30

 2,220,022  7,110,232 1442347332,111,222ج15يعاتمب

 4,634,190) ( 4,207,202)( 1,160,922)( 2,647,273)(تكلفة المبيعات

 2,635,112  1,323,711 1,022,245 744,760إجمالي الربح

 122,432)  ( 273,426)( 20,622) ( 60,307)(وعمومية وإدارية مصاريف توزيع

 2,452,255  1,230,406 952,111 774,403 الربح التشغيلي

 196,403) ( 260,206)( 62,203)( 03,272)( هعباء تمويلية، بالصافي

 23,069  6,477  4,419  3,674)(هخرى، بالصافي /)مصروفات(ايرادات

 2,214,421  2,270,277 191,134 717,077كاةالدخل قبل الز

 12,000) ( 222,002)( 34,000)( 36,322)(لزكاةا

 2,202,421  2,702,276 164,134 622,177صافي الدخل 

 562,500  061,000 562,500  061,000المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة

12)باللاير( ربحية السهم

 3592  3232 1554 2213 للفترة ربحية الس م من صافي الدخل

 4532  3272 1520 2,32المستمرة ربحية الس م من العمليات الرئيسية

 عضو مجلس االدارة المفوض رئيس الشركة المدير المالي
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 شركة مساهمة سعودية((

 قائمة حقوق المساهمين األولية )غير مراجعة(

1024سبتمبر  30ر المنتهية في أشهالتسعة لفترة 

 الرياالت السعودية( بأالف)

 عضو مجلس االدارة المفوض رئيس الشركة المدير المالي

المجموع  مستبقاهارباح   احتياطي نظامي  رأس المال إيضاح

 21,262,270  6,021,704 743,376 0,610,000 2013يناير  1

 1,101,412  1,101,412 - - صافي الدخل للفترة

 -  110,141) ( 110,141 - 16النظامي ياطياالحتالمحول إلى 

 061,000) ( 061,000) ( - - 20 األرباح توزيعات 

 24,602,202  7,021,473 263,627 20130,610,000سبتمبر  30

 20,043,332  7,420,420 2,007,742 0,610,000 2014يناير  1

 2,702,276  2,702,276 - -  للفترة صافي الدخل

 -  270,222) ) 270,222 -16النظامي االحتياطيالمحول إلى 

 2,267,700) ( 2,267,700) ) - -20 األرباح توزيعات 

  24,234,067  7,220,717  2,223,740 20140,610,000سبتمبر  30
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 شركة مساهمة سعودية((

 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

1024سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

 سعودية(الرياالت ال بأالف)

فترة الثالثة أشهر 
سبتمبر  30المنتهية في

1024 

فترة الثالثة هش ر 
سبتمبر  30المنت ية في

2013

األنشطة التشغيلية:

 2,214,421  2,270,277  الدخل قبل الزكاة

تعديالت:

 233,322  763,323  است ال 
201 إطفاء موجودات غير ملموسة 724,   26,513 

 196,403  260,206  هعباء تمويلية، بالصافي
 21,241  33,724  مطلوبات غير متداولة هخرى

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
 463,334) ) 321,317) ( كمم مدينة
 145,662) )  226,121) ( مخزون

 42,506) ( 41,030  مدفوعات مقدمة وكمم مدينة اخرى
 20,619  270,170  كمم دائنة

 33,211  212,232 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة هخرى
 13,929  622) ) موجودات هخرى غير متداولة

1,722 النقد الناتج من االنشطة التشغيلية 220,   2,230,214 

 10,319) ( 4,122) (مطلوبات غير متداولة هخرى مدفوعة
 99,041) ) 233,272) ) زكاة المدفوعةال

 133,592) ) 224,224) ) هعباء تمويلية مدفوعة

1,637 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 034,   2,412,255 

األنشطة االستثمارية:

 421,500) ( 701,200) ( مرابحات سلعية
 10,322) ( 44,070) (ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
7) ( موجودات غير ملموسة، بالصافي 700,  ( (69,192 

 521,069) ( 2042070) (صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:

 629,621) ) 642,106) (الحركة في قروض طويلة األجل، بالصافي
 556,615) ) 2,207,317) ( األرباح المدفوعة

 1,116,293) ) 1,607,034) (صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 230,393  771,070) (صافي التغير في النقد وما في حكمه

 529,262  1,206,200 يناير  1النقد وما في حكمه في 

 1,260,160  2,134,070 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 

 عضو مجلس االدارة المفوض  رئيس الشركة المدير المالي
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التكوين والنشاط  - 2

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( ) الشركة ( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب إن 
 49م( ووفقا  للقرار الوزاري رقم  2006فبراير  13هـ )الموافق  1422محرم  14بتاريخ  4200009432السجل التجاري رقم 

الشركة على الترخيص الصناعي تأسيس الشركة. حصلت م( القاضي ب 2006فبراير  11هـ )الموافق  1422محرم  12بتاريخ 
 م(. 2005اغسطس  23هـ )الموافق  1426رجب  11بتاريخ ص / 1362رقم 

، مليون س م 56255مليون ريـال سعودي مقسم الى  55625مبلغ والمصدر والمدفوع بالكامل ، المصرح به مال الشركة يبلغ رهس
(  ساب  لشركة السعودية للصناعات األساسية )من قبل ا ٪51ريـال سعودي. ان الشركة مملوكة بنسبة  10قيمة كل س م 

 .عامةمساهمة هو من قبل مساهمين اخرين  ٪49 نسبةو)المساهم الرئيسي( 

تتمثل هغراض الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وكل  وفقا  للنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول ب ا في 
 م. 2010مارس  1المملكة العربية السعودية. بدهت الشركة في مزاولة نشاط ا التجاري في 

. العربية السعودية المملكة ،يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة في مدينة ينبع

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1

ة ئالصادرة عن ال يفي المملكة العربية السعودية ولقد تم إعداد القوائم المالية االولية المرفقة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف علي ا 
للسياسات المحاسبية المتبعة سنويا من قبل الشركة في  وفقااألولية السعودية للمحاسبين القانونيين. لقد تم اعداد هكه القوائم المالية 

 على النحو التالي: ال امة المتبعة من قبل الشركة السياسات المحاسبية ملخص . انةاعداد القوائم المالية السنوي

العرف المحاسبي

التكلفة التاريخية.لمبده وفقا  االولية لقد تم اعداد القوائم المالية

التقديرات استخدام        

 تلثر على مبالغالمتعارف علي ا استخدام تقديرات وافتراضات  المحاسبية للمبادئاعداد القوائم المالية االولية وفقا يتطلب 
مبالغ االيرادات  وككل ، بتاريخ القوائم المالية كما المحتملة وااللتزاماتالموجودات  واالفصاح عنالموجودات والمطلوبات 

 االحداثعن المعلومات من  لإلدارةما توفر  هفضلل تل  الفترة. وبالرغم من ان هكه التقديرات مبنية على خال والمصاريف
 التقديرات. هكهعن النتائج الفعلية  تختلففانه من الممكن ان ، االجراءات الحاليةو

تحقق االيرادات

. تسجل قيمة تسويق اتفاقيةبناء  على ، سي في الشركةالمساهم الرئي، يتم بيع معظم منتجات الشركة لوحدة التسويق في ساب 
طبقا لألسعار الفعلية المستلمة بواسطة المسوق من الحقا  المبيعات عند تسليم المنتجات الى وحدة التسويق بأسعار مبدئية يتم تعديل ا 

 التسويق.باإلضافة إلى هتعاب المسوق  يكبدهاوتسجل بالصافي بعد حسم التكاليف الفعلية للبيع والتوزيع التي ، هطراف اخرىخالل 
 .يتم قيد التعديالت عندما تصبح معلومة لدى الشركة

العمومية واالداريةوالتوزيع مصاريف 

 وفقا   تتعلق بشكل مباشر بكلفة المبيعاتال  التيالمباشرة مباشرة وغير المصاريف ال العمومية واالداريةو تتضمن مصاريف التوزيع
مصاريف بين  لكل  الحاجة إكا دعت ويتم توزيع المصاريفية المتعارف علي ا في المملكة العربية السعودية. للمعايير المحاسب

    ثابت.هساس كلفة المبيعات على و العمومية واالدارية التوزيع
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مدينةالذمم ال

حصيل. ويتم قيد التعنديالت عنندما تصنبح تظ ر الكمم المدينة بقيمة الفاتورة االصلية مطروحا من ا مخصص ألي مبالغ غير قابلة للت

معلومة لدى الشركة. كما يتم عمنل تقنديرات للنكمم المشنكو  فني تحصنيل ا عنند وجنود الشن  فني قابلينة تحصنيل النكمم المديننة.  ينتم 

 شطب الكمم المدينة المشكو  في تحصيل ا في حال حدوث ا.

مخزونال

كلفنة البضناعة التكلفة او صافي القيمة المستردة اي منا اقنل.  تحنـدد  بسعر، واد االوليةوالم الكيميائيةتظ ر البضاعة الجاهزة والمواد 

تضمن كلفة البضناعة الجناهزة كلفنة تة.  المرجح الوسطيةكلفة على اساس طريقة ال ر واللوازموقطع الغيا الكيميائيةالجاهزة والمواد 

 .غير المباشرةمن المصاريف  المواد والعمالة ونسبة محددة

مثل صافي القيمة المستردة سعر البيع المقدر للمخزون ناقصا التكاليف الضرورية للقيام بالبيع.ي

 اآلالتتعتبنر ضنرورية السنتمرارية االنتناج فني المصننع كقطنع غينار رهسنمالية وتظ نر كجنزء منن  التنيتصنف اصناف المخنزون 

 ات العالقة.والمعدات ك اآلالتوتست ل  على نفس الفترة التي تخص ، والمعدات

الممتلكات واآلالت والمعدات

، إيرادينهالمتراكم. تعتبنر مصناريف اإلصنالح والصنيانة مصناريف  االست ال والمعدات بالكلفة بعد تنزيل  واآلالتتظ ر الممتلكات 

درة للممتلكنات علنى هسناس الحيناة العملينة المقن االسنت الكاتهما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رهسمالية.  ويجري احتسناب 

 والمعدات وكل  باستعمال طريقة القسط الثابت.  واآلالت

م علنى بناقي الحيناة العملينة المقندرة تعلى االضنافات هو التوسنعات التني تشنكل جنزءا ال يتجنزه منن اآلالت القائمنة تن االست الكاتان 

 ودات هي على النحو اآلتي:الت كات الصلة. إن نسب االست ال  المستعملة للبنود الرئيسية ل كه الموجلآل

٪3503 مباني وتحسينات في مباني مستأجرة  
ومكائن ومعدات ثقيلةآالت   5 ٪  
وهدوات عدد  5 ٪  
٪ 10 اثاث  

٪ 25 سيارات  
وبرامجآلي حاسب   20 ٪  

٪ 20 مختبرات ومعدات السالمة  
٪ 20 مواد كيميائية محفزة  

ومعندات وآالت لتي تتعلق مباشرة بالمشاريع تحنت التنفينك وسنوف تنتم رسنملت ا كممتلكنات قيد التنفيك كافة التكاليف ااإلنشاءات تمثل 

 المشروع. اكتمالعنـد 

.إن وجدت ،غير الملقت في قيمت ا باالنخفاض والمعداتواآلالت يتم تخفيض القيمة الجارية لجميع الممتلكات  
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ملموسةالموجودات غير ال

 المتداولنة وينتممنافع مستقبلية يتم تصنيف ا ضمن الموجنودات غينر يكون ل ا والتي من المتوقع هن بالنسبة للموجودات غير الملموسة 

غينر الملموسنة وفتنرات اإلطفناء  لموجنوداتاها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ل نا. فيمنا يلني لإطفا

 المتوقعة ل ا:

مصاريف ما قبل التشغيل

وفي هكه الحالة يتم اطفالها بطريقنة ، التشغيل على قائمة الدخل ما لم يكن قد تم تحديد منافع ا المستقبلية ما قبلصاريف يتم تحميل م

 .صرسنوات هو فترة االنتفاع التقديرية هي ما هق 2القسط الثابت على مدى 

مصاريف ملجلة

وما شاب  ا تتعلق بالحصول على مجموعة من ترتيبات التموينل  تمثل المصاريف الملجلة هتعاب استشارات مالية وقانونية وترتيبات

طويل األجل الكي يستخدم لتمويل إنشاء جزء من مصانع الشركة. يتم اطفاء هكه األتعاب على مدى فترة التموينل طوينل األجنل. ينتم 

عنند قائمنة الندخل ج اإلطفناء ضنمن إدراوينتم ، تحنت التنفينك إنشناءاترسملة جزء من االطفاء الواقع خالل فترة اإلنشناء كجنزء منن 

 بداية التشغيل. 

تكاليف الصيانة الدورية      

القنادم. فني حنال حندوث صنيانة دورينة غينر متوقعنة قبنل  اطفالها حتى موعند الصنيانة الدورينةيتم وتكاليف الصيانة الدورية  تلجل

ينتم اطفناء ومنن ثنم  مباشنرةأة على المصاريف فوغير المطالملجلة سابقا  التكاليفيتم قيد ، تخص نفس الصيانةوالموعد المخطط له 

 ان يستفاد من ا. يتوقعتكاليف الصيانة الدورية الجديدة خالل الفترة التي 

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

على وجود انخفناض فني ، ةسواء داخلية هو خارجي، كانت هنال  اية ملشرات إكاتقوم الشركة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما 

لكني يجنري تحديند حجنم  لألصنلقيمة الموجودات غير المتداولة. وفي حال وجود مثل هكا الملشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد 

 على. خسارة االنخفاض. ان القيمة القابلة السترداد األصل هي قيمة األصل هو القيمة العادلة له مطروحا من ا تكاليف البيع هي ما ه

تقنوم  االنخفناضتحديند هجنل كاننت قيمتنه الدفترينة هعلنى منن قيمتنه القابلنة لالسنترداد. ومنن منخفضنا  إكا يعتبر االصل غير المتداول 

زادت القيمنة إكا غير المتداول مع التدفق النقدي غير المخصوم المقندر منن اسنتخدام االصنل. لألصل الشركة بمقارنة القيمة الدفترية 

ى التدفق النقدي غير المخصوم المقدر من استخدام االصل تقوم الشركة بتقندير القيمنة الحالينة للتندفقات النقدينة المسنتقبلية الدفترية عل

 المقدرة مـن االصل. يعتبر فائض القيمة الدفترية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة خسارة انخفاض.

عندئنك تنتم زينادة القيمنة الدفترينة ، منا تنم الحقنا عكنس خسنارة انخفناض وإكاباشنرة فني قائمنة الندخل. م االنخفناضيتم تحقيق خسارة 

وال تزيد هكه القيمة الدفترية بعد الزيادة عن القيمة الدفترية التي جرى تحديدها ، الى القيمة التقديرية المعدلة القابلة لالسترداد لألصل

 في السنوات السابقة. يتم مباشرة اثبات عكس خسارة االنخفاض في قائمة الدخل.في حال عدم تحقيق خسارة انخفاض لألصل 
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 برنامج تمليك وحدات سكن للموظفين
 

 يوجد لدى الشركة برنامج يتيح للموظفين السعوديين الملهلين فرص تمل  وحدات سكنية. 

 

للمننوظفين السننعوديين المسننتحقين تنندرج ضننمن البيننع ألغننراض شننرالها  /إنشننالها تننم  والتنني الموزعننةان الوحنندات السننكنية غيننر 

 .سنة 33 المباني  وتست ل  على مدى 

 

والمعندات  واآلالتيتم نقل تكلفة انشاء تل  الوحدات المباعة منن حسناب الممتلكنات ، عند تخصيص الوحدات السكنية على الموظفين

شنراء اط المسنتلمة منن المنوظفين والتني تمثنل سنعر الالى الموجودات غير المتداولنة االخنرى. ينتم تخفنيض الندفعات المقدمنة واالقسن

  .لمتداولة األخرىغير ا المستلم من الموجودات

 

وفني كلن  من الموجنودات غينر المتداولنة االخنرى شرائ ا وهسعار تكلفة الوحدات استبعاد عند نقل ملكية تل  الوحدات للموظفين يتم 

 حدوث ربح او خسارة جوهرية للشركة من هكه العملية. ال يتوقعالوقت 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات
 
سدادها في المسنتقبل مقابنل بضناعة هو خندمات تنم الحصنول علي نا سنواء تنم تقنديم فناتورة ب نا منن المستحق المطلوبات المبالغ تمثل 

  المورد هو لم يتم.

 

 توزيعات األرباح 

 

 ائية من ضمن المطلوبات وكل  في تاريخ اعتماد هكه التوزيعات من قبل الجمعية العمومية. همنا بالنسنبة يتم قيد توزيعات األرباح الن

 من قبل مجلس االدارة.  قرارهالتوزيعات األرباح المرحلية فيتم قيدها عند ا

 

 التقاعد المبكر للموظفين وتكاليفمكافأة نهاية الخدمة 
 

علنى هسناس الفتنرة سياسنة الشنركة طبقنا  لوالسنعودي حسنب نظنام العمنل في القوائم المالية ن اية الخدمة  لمكافأةيتم تجنيب مخصص 

 .التي همضاها الموظف في الخدمة
 

 يجنب مخصص لتكاليف برامج التقاعد المبكر للموظفين وفقا لسياسات الشركة ويحمل على قائمة الدخل.

 

 برنامج ادخار للموظفين

 

وينتم تكنوين ، في البرنامج يتم ايداع ا فني حسناب بنكني مسنتقلتركين مساهمات المشإن  .موظفينيوجد لدى الشركة برنامج ادخار لل

 مخصص بمساهمة الشركة.

 

 تحويل العمالت األجنبية
 

التحوينل السنائدة عنند اجنراء المعاملنة. وتحنول الموجنودات بأسنعار الرينـال السنعودي إلنى تتم بعمالت اجنبية  التيتحول المعامالت 

 .األسعار السائدة في كل  التاريخت النقدية القائمة بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريـال السعودي بوالمطلوبا

 مشمولة في قائمة الدخل.األجنبية تحويل العمالت هو والخسائر الناتجة عن التسديدات إن األرباح 

 

 مخصص التزامات

 

علنى حندث ماضني ويكنون منن  اسنتداللي، بنناءالي عندما يكون على الشركة التزام قنانوني او يتم قيد مخصص في قائمة المركز الم

 المحتمل ان يترتب على كل  استخدام موارد اقتصادية للشركة لسداد االلتزام ومن الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
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 زكاةال

 

االسنتحقاق. ينتم  السنعودية.  ينتم االسنتدرا  للزكناة وفقنا لمبنده ة العربينةمصنلحة الزكناة والندخل فني المملكن تخضع الشركة لتعليمات

ينتم ويتم تحميله على قائمة الدخل.   المعدل اي ما اعلىالدخل على الوعاء الزكوي او صافي . ٪255الزكاة بنسبة  احتساب مخصص

 .صصيتم اقفال المخ عند الموافقة عليه وعندها الربط الن ائيات بين المخصص واية فروق تسجيل

 

 عقود االيجار

 

 باألصنلترتب على عقد االيجار تحوينل جنوهري لمننافع ومخناطر الملكينة المتعلقنـة  إكاتصنف عقود االيجار كعقود ايجار رهسمالية 

 .تشغيليةإيجار كعقود اإليجار األخرى موضوع العقد الى المستأجر. وتصنف عقود 
 

 .اساس القسط الثابت اإليجار علىخالل فترة عقد قائمة الدخل يلية على تحمل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغ

 

 التحليل القطاعي
 

هو تل  التي تقوم بتقديم (، وحدة قابلة للتحديد في الشركة والكي يقوم بتقديم منتجات هو خدمات )قطاعات حسب االنشطةالقطاع  يمثل
ومنافعنه  همخناطرحسنب المنناطق الجغرافينة( بحينث يكنون لكنل قطناع  منتجات هو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة )قطاعات

 المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات االخرى.
 

، والكي يقدم منتجاتنه لعمينل واحند رئيسني، ن معظم عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد وهو قطاع البتروكيماوياتألونظرا 
 .والتشغيليرافي غحسب القطاع الج اتيتم عرض المعلومات المتعلقة بتحليل القطاعلم ، فانه وبناء على كل ، المساهم الرئيسي

 

 النقد وما في حكمه  - 3

 

التي يمكن تسييل ا خالل فترة ثالثنة شن ور هو  السيولةيتضمن النقد وما في حكمه هرصدة النقد والبنو  واستثمارات المرابحة العالية 

 هقل.

 

 2013 سبتمبر 30   1024 سبتمبر 30  
     

 1,231,422  2,076,302  مرابحة سلعية وودائع األجل 

 21,231  207,714  حسابات جارية
     
  2,134,070  1,260,160 

 
ملينون لاير سنعودي  955 البنو  بمبلغ هحدودائع برنامج ادخار الموظفين مودعة في حساب مستقل لدى  يتضمن النقد وما في حكمه

 دي( وهي غير متاحة للشركة.مليون لاير سعو 2: 2013)
 

 سلعيةالمرابحات ال  - 4

 
والمحتفظ ب ا لدى البنو   عشر ش را   اثنيولكن هقل من  هش ر تتمثل المرابحات السلعية في مرابحات تزيد فترة استحقاق ا عن ثالثة

 .المحلية واألجنبية
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 الذمم المدينة  - 0

 

 2013سبتمبر 30  1024سبتمبر  30  
     

 3,025,014  1,771,072  ه( 15 ات عالقة )ايضاحمطلوب من ج ات ك

 22  30  هخرى
     
  1,771,214  3,025,091 

 

 المخزون  - 6

 

 2013سبتمبر 30  1024سبتمبر 30  
     

 662,626  667,047  بضاعة جاهزة

 225,433  114,620  مواد خام

 369,224  413,220  قطع غيار، بالصافي
     
  2,320,303  1,252,213 

 

 .ويتضمن مخصص المواد بطيئة الحركة ،يتعلق مخزون قطع الغيار بشكل هساسي باآلالت والمعدات

  
 األخرىوالذمم المدينة  ةمقدمالالمدفوعات   - 7

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 216,951  237,120  ه( 15مطلوب من ج ات كات عالقة )ايضاح 

 19,190  71,077  مدفوعات مقدمة هخرى
     
  122,727  306,141 
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 والمعداتواآلالت الممتلكات   - 7

 
   

يناير  2   

 

 اإلضافات

  

  التحويالت

سبتمبر 30  

 1024   
سبتمبر 30  
 2013  

           الكلفــة:
           

ةمباني وتحسينات في مباني مستأجر   276,071  -  -  276,071  126,512 

ثقيلةاالت ومكائن ومعدات    27,770,712  120  3,171  27,774,303  11,261,016 

 61,265  72,776  -  1,006  72,310  عدد وادوات 

 12,152  21,701  -  -  21,701  اثاث

 441  442  -  -  442  سيارات

 22,203  77,720  4,002  1,676  71,103  حاسب الي وبرامج

 45,192  40,302  204  -  40,227  مختبرات ومعدات السالمة

 24,020  17,724  -  4,714  14,070  مواد كيميائية محفزة

 152,331  226,226  10,266) ) 01,337  262,744  هعمال اإلنشاءات قيد التنفيك
           

 19,325,534  22,320,300   27,032) ) 61,624  22,302,130  مجموع الكلفة
           

           االستهالكات:
           

ةمباني وتحسينات في مباني مستأجر   10,420  4,023  -  14,417  19,022 

ومكائن ومعدات ثقيلةت آال   3,072,426  732,3 70   -  4,410,774  3,352,506 

 16,212  11,762  -  4,770  27,224  عدد وادوات 

 4,426  0,721  -  264  4,747  اثاث

 391  442  -  13  427  سيارات

 41,609  63,474  -  22,160  01,122  حاسب الي وبرامج

 31,159  40,112  -  6,703  33,427  مختبرات ومعدات السالمة

 2,191  23,132  -  4,021  2,117  مواد كيميائية محفزة
           

763,3  3,717,700  مجموع االستهالكات 32   -  4,022,267  3,410,221 
           

يناير  2القيمة الدفترية الصافية    204613,370         
           

سبتمبر 30القيمة الدفترية الصافية          24,704,237  15,144,256 
           

 
سننة هجرينة  35ة سنوي رمزي لمد بإيجارال يئة الملكية في ينبع والمعدات والمباني من  آلالتقامت الشركة باستئجار هرض ل -ا

 الطرفين.لرغبة اضافية مماثلة وفقا   ة( وهو قابل للتجديد لفتر2006يناير  1هـ )الموافق  1426كو الحجة  1اعتبارا  من 
 
مسنتأجرة بموجنب  ملينون لاير سنعودي 35125 تتضمن الممتلكنات واآلالت والمعندات موجنودات بصنافي قيمنة دفترينة بلغنت  -ب

 .معينة بنو  معإجارة  اتفاقية عقد تمويل

 

 لمشروع إسكان الموظفين. الثانيةالمرحلة بشكل هساسي التنفيك  اإلنشاءات قيدتمثل  -ج



 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 سعودية()شركة مساهمة 
 

 االولية )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية

 1024بتمبر س 30الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  اتلفتر
  (باالف الرياالت السعودية)

 

 
- 13 - 

   
 الموجودات غير الملموسة  - 2

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 92,619  62,047  مصاريف ما قبل التشغيل

 100,552  77,211  مصاريف ملجلة

,03  مصاريف صيانة دورية  707   124,523 
     
  102,240  322,249 

 

   مصاريف ما قبل التشغيل

 

مليون لاير سعودي مقدمة إلى صندوق المئوية ومع د البالستي  العالي الكي سيقدم الدعم المنالي  200ل هكا البند مساهمة بمبلغ شمي

بقينام الشنركة بتنأمين الغناز والمخنزون النالزم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نفس مجاالت الصناعة كات العالقنة وهنو مشنروط 

، اقنلسننوات هو فتنرة االنتفناع المقندرة ل نا هي منا  2لمنتجات ا. يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل بطريقة القسنط الثابنت علنى مندى 

 .2010مارس  1من  ابتداءاعتبارا  من تاريخ بدء الشركة في التشغيل التجاري. وقد بده إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل 

 

    مؤجلةالمصاريف ال

 

ملينون لاير سنعودي تتعلنق بالحصنول علنى  14352هكا البند هتعاب استشارات مالية وقانونية وترتيبات وما شاب  ا مجموع ا  شملي

عنند ينة  بدالتمويل إنشاء جنزء منن مصنانع الشنركة. تنم إدراج هنكه األتعناب  هماستخداتم مجموعة ترتيبات تمويل طويل األجل الكي 

االعتراف األولي لترتيبات التمويل المتعلق ب ا ويتم إطفالها على مدى فترات اتفاقينات التموينل طوينل األجنل. تنم رسنملة جنزء منن 

واآلالت الممتلكننات م كجننزء مننن 2010فبرايننر  21مليننون لاير سننعودي كمننا فنني  35,6اإلطفنناء الواقننع خننالل فتننرة اإلنشنناء والبننالغ 

 م وهو تاريخ بدء الشركة في التشغيل التجاري.2010مارس  1اء بتاريخ . بده االطفوالمعدات

 

  تكاليف الصيانة الدورية

 

خالل الفترة التي . ويتم إطفاء هكه التكاليف مسبقا   لمواكبة الصيانة الدورية المخطط ل ا المتكبدةالتكاليف تمثل التكاليف  هكهان 

 .ةستنت ي بالبدء بأعمال الصيانة الدورية القادم

 

 خرىاألمتداولة الموجودات غير ال  - 20

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 2,500  7,000  ه( 15مدفوعات مقدما لج ات كات عالقة )ايضاح 

 111,562  273,773  برنامج تملي  وحدات سكنية للموظفين 

 4,159  -  مدفوعات مقدما لمقاولين
     
  222,173  193,926 
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 قروض طويلة األجللا  - 22

 

 ان مجموع القروض المستخدمة التي تتعلق بتس يالت القروض هي كما يلي:

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 5,409,321  4,476,020  قروض ألجل

 2,060,199  2,620,727  اتفاقيات تمويل إجاره

 1,291,413)  (  2,370,432) ( يخصم: الجزء المتداول
     
  4,722,376  6,121,102 

 

 قروض ألجل

 

وفيمنا يلني المبنالغ المسنتحقة كمنا فني هبرمت الشركة اتفاقيات تس يالت قروض طويلة االجل مع عدة مقرضنين ، م2002خالل عام 

 :سبتمبر 30
 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 2,400,250  1,000,610  صندوق االستثمارات العامة )ه(

 3,001,521  1,470,460  من كوميرشال آند اكسبورت كريديت ايجنسيز )ب( قروض
     
  4,476,020  5,409,321 

 933,231) ( 272,206) ( يخصم: الجزء المتداول 
     
  3,424,274  4,426,090 

 
ن المصنانع فني حندود لتموينل انشناء جنزء من 2002تم الحصول على القرض ألجل من صندوق االسنتثمارات العامنة فني سننة  -أ

تكاليف اقتنراض طبقنا  للمعندالت التجارينة ويسنتحق السنداد علنى هقسناط يتم دفع  ،مليون لاير سعودي 45001ال يزيد عن مبلغ 

ويسنتحق سنداد القسنط  م2009ديسنمبر  31تنم سنداد القسنط األول فني  .ملينون لاير سنعودي 200نصف سنوية متساوية بمبلغ 

 .م2019يونيو  30األخير في 

 
هقصناه اثننان من نا بمبلنغ ، تم الحصول على القروض هعاله من مجموعة من البنو  في شكل ثالثة قروض، م2002خالل عام  -ب

ملينننون لاير سنننعودي مضنننمونة منننن اكسنننبورت كريننندت ايجنسنننز )سنننيرفزي اسنننيكيورتيفي دينننل كوميرسنننيو اسنننتيرو  55941

ويتم دفنع تكناليف اإلقتنراض ،المصنانع ورهس المنال العامنل ديبارتمننت( لتموينل انشناء جنزء مننقارانتي واكسبورت كريديتس 

م 2009يونينو  30سنداد القسنط األول فني  القيمة تنميستحق سدادها على هقساط نصف سنوية متفاوتة و تجاريةالدالت عمطبقا لل

 م.2011يونيو  30ويستحق سداد القسط األخير في 

 

فقد وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم الرئيسني لكل   باإلضافة ببيع المشروعالقروض ألجل مضمونة إن  -ج

 على مدى فترة القروض. ٪51)ساب ( وبموجب ا ستحتفظ ساب  بملكيت ا في )ينساب( بنسبة 
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 تمويل إجارةاتفاقيات 

 

شاركة في شراء جزء من موجودات اتفاقيات تس يالت اسالمية تقوم بموجب ا البنو  التجارية بالم 2009هبرمت الشركة خالل عام 

 المشروع على اساس هيكل الملكية المشتركة.

 

 سنوي  متفق عليه  مضافا اليه هامش. بإيجارعند اكتمال المشروع سيتم تأجير هكه الموجودات كات الملكية المشتركة للشركة 

 

ل  في المملكة العربية السعودية كوكيل المحدودة ) الوصي ( وكاألصول  إلجارةينبع  وهي شركةرض خاص تم تأسيس شركة لغ

 تل  الموجودات المشتركة.لممولين لعن حصة ملكية 

 

في الموجودات اعاله من الوصي الممولين ستقوم الشركة بشراء حصة ، االخرى التمويلبموجب اتفاقية التأجير اآلجل واتفاقيات 

 .المعدالت التجارية ت على االلتزام ب كه االتفاقيات بناء على. يتم احتساب العموال2006يونيو  11سنة تبده من  12خالل فترة 

 

 هي كما يلي:سبتمبر  30المبالغ القائمة المتعلقة ب كه التس يالت كما في إن 

 
 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  

     
 2,060,199  2,620,727  التزام بموجب اتفاقيات تمويل إجارة

 365,112) ( 327,010) ( يخصم: الجزء المتداول 
     
  2,127,221  1,695,212 

     

 

في تمويل اإلجارة في تاريخ اإلكمال المالي األصليين طبقا التفاقية التوريد تم نقل جزء من المشروع بما يعادل حصة المشاركين  

دودة )شركة مملوكة للمشاركين مليون لاير سعودي إلى شركة ينبع إلجارة األصول المح 25225( والبالغة 2010نوفمبر  22)

 .م2011يونيو  30اإلجارة يستحق سداد القسط األخير في  اتفاقيةوبناء  على  .األصليين(

 

 دائنةالذمم ال  - 21

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 300,161  307,670  كمم دائنة تجارية 

 11,121  213,717  ب( 15ج ات كات عالقة )ايضاح لمطلوب  
     
  431,407  312,039 
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 أخرىمتداولة مستحقة ومطلوبات المصاريف ال  - 23

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 12,091  22,621  مخصص الزكاة 

 322,032  270,370  ب( 15مطلوب إلى ج ات كات عالقة )ايضاح 

 5,115  21,020  (20توزيعات هرباح مستحقة الدفع )ايضاح 

 500,913  421,007  هخرى
     
  774,070  916,003 

 

 خرىاألمتداولة المطلوبات غير ال  - 24

 

 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  
     

 142,296  274,676  مكافآت ن اية الخدمة

 10,442  20,707  برنامج االدخار للموظفين
     
  220,473  153,243 

 

 عالقةالت جهات ذاالمعامالت مع ال  - 20

 
وخندمات المشنتريات وكلن  بموجنب إدارينة تقنية وخدمات وهبحاث تقوم شركة ساب  وشركات ا التابعة بتزويد الشركة بخدمات فنية 

 مع الج ات كات العالقة هي كما يلي:الرئيسية المعامالت ورصدة تفاصيل اال اتفاقيات مبرمة مع ا. ان
 

 2013سبتمبر 30  1024سبتمبر  30  
     
     من جهات ذات عالقة مطلوب أ(

     ذمم مدينة     

 3,013,241  1,771,020  ساب  )بيع بضاعة(     

 11,266  74  شركات شقيقة هخرى     
     
  1,771,072  3,025,014 

     مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى    

 126,906  230,641  ساب  )دفعات مقدمة لشراء مواد خام وهخرى(    

 40,045  6,067  شركات شقيقة هخرى )دفعات مقدمة لشراء مواد خام وهخرى(     
     

  237,120  216,951 

 

     موجودات غير متداولة     

 2,500  7,000  )دفعات مقدمة لشراء مواد خام وهخرى( ساب     
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 2013سبتمبر  30  1024سبتمبر  30  

     :ذات عالقةجهات ل مطلوب ب(

     ذمم دائنة     

 65,513  206,221  ساب  )شراء مواد خام وهخرى(     

 15,595  26,736  شركات شقيقة هخرى     
     
  213,717  11,121 
     

     أخرى متداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات    

 211,061  241,312  ساب  )شراء مواد خام وهخرى(    

 110,926  37,042  ركات شقيقة هخرىش    
     

  270,370  322,032 
     
     

     مع الجهات ذات العالقة المعامالت ج(

     سابك     

 1,920  40,220  دفعات مقدمة لشراء مواد وهخرى     

 2,266,426  7,270,232  بيع بضاعة     

 1,506,499  2,272,000  رىمدفوعات بالنيابة عن الشركة وخدمات هخ     

 146,069  243,732  رسوم هبحاث وتقنية     

     شركات شقيقة أخرى     

 3,601  -  بيع بضاعة     

 224,364  263,174  هخرى    

 

 نظاميالحتياطي اال  - 26

 
الشنركة بتكنوين احتيناطي نظنامي  تقنوم ،مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظنام األساسني للشنركةتمشيا  

 أربناحكهكا االحتيناطي غينر قابنل للتوزينع إن من رهس المال.  ٪50حتى يبلغ هكا االحتياطي الدخل من صافي  ٪10بتحويل نسبة 
 بنناء  علنى القنوائم 2014سنبتمبر  30وقد قامت الشركة بتكوين االحتياطي النظامي المطلنوب للفتنرة المنت ينة فني  .على المساهمين

 المالية األولية. وسوف يتم تعديل هكا االحتياطي استنادا إلى القوائم المالية السنوية النظامية.
 

 ربحية السهم  - 27

 
 للفترة على عدد األس م القائمة خالل تل  الفترة.الدخل بتقسيم صافي  دخلتحتسب ربحية الس م من صافي ال

 
 للفترة على عدد األس م القائمة خالل تل  الفترة. التشغيلي الدخلسيم تحتسب ربحية الس م من العمليات الرئيسية المستمرة بتق
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 رتباطاتااللتزامات واال  - 27

 

 2013سبتمبر 30  1024سبتمبر 30  
     

 14,291  24,727  خطابات ضمان

 60,600  274,300  ارتباطات رهسمالية
     
     

 

 نتائج الفترة االولية  - 22

 

بعندل منن كافنة الننواحي  األولينةاألعمنال ونتائج  األوليالمالي  المركز ظ ارإلضرورية التسويات الع جميبإجراء قامت الشركة لقد 

 لسنة كاملة. لنتائج الفعلية للملشرا  تكون ال قد المالية األولية القوائم إن  .الجوهرية

 

 إعالن األرباح  - 10

 

ن لاير سنعودي بمثابنة توزيعنات هربناح نقدينة مرحلينة ملينو 5,562توزينع مبلنغ بمجلنس االدارة  هوصنىم، 2013يونيو  19بتاريخ 

منن القيمنة اإلسنمية للسن م. وكاننت هحقينة توزينع االربناح  ٪10والتي تمثل نسنبة  م2013)لاير واحد للس م( للنصف األول من عام 

 ع االربناح النقدينة بتناريخمنع دفن م2013يولينو  3للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية )تداول( بن اينة التنداول فني 

 م.2013يوليو  21

 

هربناح  سنعودي كتوزيعنات لاير مليون15125، هوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة توزيع مبلغ م2013ديسمبر عام  9بتاريخ 

 سنمية للسن م.منن القيمنة األ % 20والتي تمثنل نسنبة  م2013لاير لكل س م( عن النصف الثاني من العام  2نقدية على المساهمين )

وكانت هحقية توزيع االرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية )تداول( بن اية تداول يوم اجتماع الجمعية العامنة 

ملينون لاير  1561255هنو  م2013ديسنمبر  31. وكاننت إجمنالي األربناح للسننة المنت ينة فني م2014مارس عام  16الكي كان في 

 . م2014مارس  16وقد تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة في اجتماع ا الكي عقد في  ،(للس م الواحد لاير 3سعودي )

 

علنى  مرحلينة هربناح نقدينة سنعودي كتوزيعنات ملينون لاير 143525 مبلنغ توزينعبمجلنس اإلدارة  وصىه م2014يونيو  25بتاريخ 

منن القيمنة االسنمية للسن م. وكاننت  ٪15والتني تمثنل  م2014عنام  مننلاير سعودي لكل س م( عن النصنف األول  155المساهمين )

منع دفنع  م2014يولينو  3هحقية توزيع االرباح للمساهمين المسنجلين لندى مركنز إينداع األوراق المالينة )تنداول( بن اينة التنداول فني 

 .م2014يوليو  20االرباح النقدية بتاريخ 

 




