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يتقدم مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( 
بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تشريفه 
بتدشني مجمع الشركة، الذي تزامن مع إعالنها عن بدء اإلنتاج، 

كما يتقدم املجلس بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، وإلى 
صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما قدموه لدعم 

وإزدهار اإلقتصاد الوطني ال سيما الدعم غير احملدود للقطاع 
الصناعي.
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يسر مجلس اإلدارة أن يقدم ملساهمي الشركة تقريره 
السنوي والذي يلقي الضوء على أدائها ومنجزاتها 

ومركزها املالي طبقاً ملا ورد في احلسابات اخلتامية 
للشركة عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31م، 

وذلك على النحو التالي :
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1. التكوين والنشاط :

 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( هي شركة سعودية مساهمة تأسست في 
12 محرم 1427هـ املوافق 11 فبراير 2006م مبوجب السجل التجاري رقم 4700009432، 

وقد حصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم س/1367 بتاريخ 18 رجب 1426هـ 
املوافق 1 سبتمبر 2005م. 

يبلغ رأس مال الشركة 5.625.000.000 ريال سعودي موزعة على 562.500.000 سهم 
بقيمة إسمية تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم، وهي مملوكة بنسبة 51% للشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك( ونسبة 49% مساهمة عامة.

إن الشركة تهدف إلى تشّييد وتشغيل مجمع للبتروكيماويات في مدينة ينبع الصناعية تفوق 
طاقته اإلنتاجية 4 ماليني طن سنوياً من املنتجات املختلفة وفقاً للجدول التالي :

الكمية )ألف طن سنوياً(املنتجات
1.300اإليثيلني
400البروبيلني

400البولي إيثيلني منخفض الكثافة اخلطي
400البولي إيثيلني عالي الكثافة 

400البولي بروبيلني
770جاليكول اإليثيلني

20ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر
115البيوتني 
170البنزين

70خليط الزايلني والتولوين )تي – إكس(
4.045املجموع

رأس مال الشركة 
 5,625,000,000
ريال سعودي

تقرير مجلس اإلدارة
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أكثرمن

 4,000,000
طن سنوياً من املنتجات املختلفة
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2. السالمة وحماية البيئة :

 تدرك الشركة أن العنصر البشري هو ثروتها احلقيقية، لذلك تولي عناية بالغة لتطوير 
وحتديث إجراءات السالمة لتهيئة ظروف العمل املالئمة للصحة املهنية واحملافظة على 
البيئة حلماية العاملني باملجمع واحملافظة على أصولها من املخاطر، كذلك نشر الوعي 

البيئي داخل املجتمع وذلك من خالل إلتزامها باملعايير الداخلية والدولية. 

قامت الشركة بإعداد فريق عمل مدرب للتعامل مع احلاالت الطارئة، باإلضافة إلى جتهيز 
وحدة متكاملة للمطافئ، عالوة على تقدمي محاضرات حول السالمة لكافة العاملني، كذلك 
تنظيم حمالت توعية دورية مستمرة حول السالمة واحملافظة على البيئة حيث جرى تدريب 

العاملني مبعدل 33 ألف ساعة تدريب في جميع مجاالت السالمة إلعدادهم وتأهيلهم 
لتشغيل املجمع بشكل آمن. 

 بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ثم بتضافر اجلهود مت حتقيق 52 مليون ساعة عمل متواصلة 
دون إصابة مقعدة باملشروع حتى نهاية األعمال واإلنشاءات باملجمع التي انتهت في شهر 

ديسمبر عام 2009م، ويعكس هذا اإلجناز الدقة في تخطيط املهمات وتنفيذها بعناية تامة، 
السيما في ظل وجود عدد كبير من العاملني 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، كما مت حتقيق 1،5 مليون ساعات تشغيل دون إصابة مقعدة منذ بدء 

التشغيل واإلنتاج وسجل معدل إصابات العمل التشغيلية )0.27(.

جنحت الشركة في احلصول على تقومي وتأهيل بيئي من قبل الهيئة امللكية للجبيل وينبع 
والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، كذلك تطبيق املتطلبات البيئية الواردة في املبادئ 

التوجيهية للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمة الصحة العاملية.

 52,000,000
ساعة عمل دون إصابة مقعدة باملشروع
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 33,000
ساعة تدريب في جميع مجاالت السالمة
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3. القوى العاملة والتدريب :

 بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام 2009م 1.181 موظفاً، بعد توظيف 54 متدرباً سعودياً 
حديثي التخرج للعمل في الوظائف الفنية املختلفة، يجري اآلن تأهيلهم من خالل دورات 

مكثفة في اللغة اإلجنليزية، وأيضاً دورات متخصصة في مجال عملهم املهني، ومن ثم 
تدريبهم على رأس العمل، باإلضافة إلى تعيني 17 موظفـاً سعودياً في املجاالت الهندسية 

واملالية ومناولة املواد. 

بلغ عدد املوظفني السعوديني 642 موظفاً، لتصبح نسبة السعودة 54% مقابل 51% العام 
املاضي، كما قدمت الشركة ملوظفيها نحو 31 ألف ساعة تدريبية في املجاالت الفنية 

واإلدارية خالل العام 2009م، وبدأت الشركة تطبيق نظام يهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية، 
حيث وضعت البرامج التدريبية املالئمة لكل وظيفة في برنامج إلكتروني متكامل، مبا ميكن 

املوظف من دراسة املواد، واملشاركة في اإلختبارات النظرية والعملية، وفي حال إجتيازه هذه 
الدورات بنجاح يحصل على شهادة معتمدة من إدارة القسم على جناحه وبالتالي تصديق 

تأهيله للعمل في هذه الوظيفة.

كما تتعاون الشركة مع معظم اجلامعات والكليات واملعاهد في اململكة العربية السعودية حيث 
تستقبل الطلبة الراغبني في التدريب الصيفي لديها وكذلك راغبي التدريب على رأس العمل 
إلستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج، كما قامت بتنظيم عدة جوالت تعريفية داخل 

مجمعها ألبناء املوظفني وبعض طالب اجلامعات والكليات من خالل التعاون مع اجلهات 
التعليمية.

1,181
موظفاً

31,000
ساعة تدريبية في املجاالت الفنية واإلدارية

تقرير مجلس اإلدارة
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تنظيم عدة جوالت 
تعريفية ألبناء املوظفني 



18

4. التشغيل واإلنتاج :
 مت بحمد الله وتوفيقه إمتام جميع األعمال اإلنشائية والهندسية وتوريد املعدات للمجمع 

بكامله، حيث بلغت ساعات العمل التي حتققت حتى إكمال املشروع 131 مليون ساعة عمل، 
ومت إستالم جميع مصانع الشركة من املقاولني، ويجري اآلن تشغيلها للتأكد من مستوى 

أدائها وإنتاجها حسب الطاقة التصميمية وكذلك التأكد من جودة منتجاتها.

وقد بدأ اإلنتاج في املجمع خالل الربع الثالث من عام 2009م، وواصلت الوحدات إنتاجها 
وبلغ إجمالي الكميات املنتجة حتى نهاية العام حوالي 764 ألف طن متري.

الرسم البياني التالي يوضح النسبة املئوية لكميات اإلنتاج مبصانع الشركة:

131,000,000
ساعة عمل حتى إكمال املشروع

مالحظة: منتجات أخرى تشمل البيوتني، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، البنزين، ومزيج التولوين والزايلني.
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إجمالي الكميات املنتجة حتى نهاية العام

764,000
طن متري
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5. التسويق واملبيعات :

يتواصل التنسيق بني الشركة و)سابك( بشأن بيع وتسويق منتجات الشركة من خالل جلنة 
تتولى مراجعة إجتاهات السوق، التوقعات املستقبلية لألسعار، تكاليف املنتجات 

وإعتماد احلد األدنى املقبول للسعر العائد لصافي املنتجات.

بدأت الشركة عمليات البيع وتسويق اإلنتاج، وقد مت حسم صافي إيرادات املبيعات من 
تكلفة املشروع، وفقاً للمعايير احملاسبية املتبعة بهذا اخلصوص.

6. اخلطط والقرارات واملخاطر :

يجري اآلن التأكد من مستوى أداء مصانع الشركة وإنتاجها حسب الطاقة التصميمية، 
كذلك التأكد من جودة منتجاتها، كما بدأ اإلنتاج ومت شحن وبيع منتجاتها في مختلف 

األسواق.

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق احمللية والعاملية، توسيع 
قاعدة زبائنها من خالل إتفاقية تسويق منتجاتها التي وقعتها مع )سابك( وال تعتزم 

الشركة إجراء أية توسعات في الوقت الراهن.

إن الشركة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها 
أسعار الفائدة، مبا في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل، وتتمثل مخاطر أسعار 

الفائدة في إحتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على الربحية املستقبلية للودائع 
البنكية أوعلى تكاليف اإلقتراض املتعلقة بالقروض ألجل.

يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق املنتجات البتروكيماوية، فمنها ما هو خطر أو قابل 
لإلشتعال كما هو احلال في أية أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، للحد من هذه 
املخاطر تتولى الشركة تدريب العاملني بشكل مستمر في جميع مجاالت السالمة، إلى 

جانب قيامها بالتأمني على جميع أصولها وأعمالها.

تقرير مجلس اإلدارة
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تصدير أول شحنة تزن 5.000 طن من مادة 
جاليكول اإليثيلني في 2009/9/16م على 

منت السفينة »ستولت نانامي« واملتجهة إلى 
أوروبا عن طريق ميناء امللك فهد الصناعي 

مبدينة ينبع الصناعية.
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7. ملخص النتائج املالية :
قائمة الدخل ) بآالف الرياالت( :

من التأسيس إلى 2008م2009مالبيان
2007/12/31م

)83.210()25.588()29.213(املصروفات العمومية واإلدارية

196.836  ــــــــــــــ  ــــــــــــــاإليرادات األخرى
109.856)25.588()29.213(صافي الربح بعد الزكاة

قائمة املركز املالي ) بآالف الرياالت( :
2007م2008م2009مالبيان

2.208.3801.216.6911.974.879موجودات متداولة

األصول الثابتة واألصول األخرى 
طويلة األجل

18.915.59517.460.39613.334.401

21.123.97518.677.08715.309.280إجمالي املوجودات

1.679.4581.771.0231.372.237مطلوبات متداولة
13.776.80711.209.1418.214.532قروض طويلة األجل واملطلوبات األخرى

5.667.7105.696.9235.722.511حقوق املساهمني
21.123.97518.677.08715.309.280إجمالي اخلصوم وحقوق املساهمني

8. سياسة توزيع األرباح :

 إن توزيع األرباح هو من إختصاص اجلمعية العامة العادية للشركة بناًء على توصية مجلس 
اإلدارة، إن سياسة الشركة في توزيع األرباح تتماشى مع املادة )43( من نظامها األساسي، 

وتعتمد توزيعات األرباح على توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة حسب نتائج الشركة 
املالية وتدفقاتها النقدية واملتطلبات النظامية. 

تقرير مجلس اإلدارة
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9. 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 وتنتهي في 2011/1/31م.

 عقد مجلس اإلدارة )4( جلسات خالل السنة املنتهية في 2009/12/31م، ويوضح اجلدول 
التالي إجتماعات مجلس اإلدارة، تصنيف العضوية، عضوية مجالس اإلدارات واللجان 

التابعة ملجلس اإلدارة :

عدد اإلجتماعات عضوية اللجانعضوية مجالس اإلداراتتصنيف العضويةاسم العضو 
التي حضرها

غير مستقل املهندس/ مطلق حمد املريشد
غير تنفيذي

كيان السعودية
4

مستقلاملهندس/ حسني محمد قاضي
 غير تنفيذي

جلنة املشروع
4

غير مستقل املهندس/ عبدالله مقبل القرعاوي
غير تنفيذي

جلنة املشروع
4

غير مستقل املهندس/ عبدالناصر أحمد أبابطني
4غير تنفيذي

غير مستقل األستاذ/ فواز محمد الفواز
غير تنفيذي

جلنة املراجعة
جلنة 

الترشيحات 
واملكافآت

4

غير مستقل املهندس/ قاسم صالح الشيخ
غير تنفيذي

جلنة 
الترشيحات 

واملكافآت
2

مستقل األستاذ/ محمد حمود العوهلي
غير تنفيذي

جلنة املراجعةسافكو
جلنة 

الترشيحات 
واملكافآت

4
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اجلدول التالي يبني مكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار 
التنفيذيني، التي دفعت خالل السنة املالية املنتهية في 2009/12/31م )بآالف الرياالت( :

كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات أعضاء مجلس اإلدارةالبيان
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي

1.867  ــــــــــــــالرواتب 
585  ــــــــــــــالبدالت والتعويضات

463  ــــــــــــــاملكافآت الدورية والسنوية
20448بدل ومصاريف حضور اجللسات 

2042.963اإلجمالي

نظراً للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة من خالل وضع إستراتيجية العمل، توفير التمويل 
الالزم لبناء مجمع الشركة، وتنفيذ مشاريعها، والتي بدورها أدت بعد توفيق من الله عز وجل 

إلى بدء تشغيل املجمع بنجاح تام، لذا فقد أوصت جلنة الترشيحات واملكافآت على منح 
أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 200.000 ريال سعودي لكل عضو.

جلان مجلس اإلدارة :
شكل مجلس اإلدارة ثالث جلان، هي جلنة املراجعة، جلنة املشروع وجلنة الترشيحات 

واملكافآت، فيما يلي ملخص ملهمات هذه اللجان وتكوينها :

أوالً : جلنة املراجعة :

بناًء على قرار اجلمعية العامة بتاريخ 6 مايو 2006م، بتحديد قواعد إختيار أعضائها ومهماتها، 
شكلت جلنة املراجعة برئاسة األستاذ/ محمد حمود العوهلي عضو مجلس اإلدارة، وعضوية 

كل من األستاذ/ فواز محمد الفواز عضو مجلس اإلدارة، واألستاذ/ عادل سعد الشاهني مدير 
املراجعة في )سابك(، وتتلخص مهمات جلنة املراجعة في اآلتي : 

1. إقتراح تعيني احملاسب القانوني، وذلك مبراعاة الضوابط اإلسترشادية إلختيار 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. 
2. دراسة القوائم املالية والتقارير واملالحظات التي يقدمها احملاسب القانوني. 

3. اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية والتأكد من إستقالليتها، ودراسة مدى كفاية و
    فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، وإستخالص أية توصيات لتحسينها ورفعها 

    ملجلس إدارة الشركة.
هذا وقد عقدت اللجنة خالل السنة املالية املنتهية في 2009/12/31م ثالثة إجتماعات.

تقرير مجلس اإلدارة
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ثانياً : جلنة املشروع :

شكلت جلنة املشروع برئاسة املهندس/ عبدالرحمن صالح الفقيه رئيس الشركة، وعضوية كل من 
املهندس/ حسني محمد قاضي عضو مجلس اإلدارة، واملهندس/ عبدالله مقبل القرعاوي عضو 

مجلس اإلدارة، واملهندس/ عدنان صالح احلربي ممثل اإلدارة العامة للهندسة واملشاريع في 
)سابك(، وتتلخص مهمات جلنة املشروع في اآلتي : 

1. متابعة ومراجعة تفصيلية ودورية ألداء األعمال واملقاولني في املوقع.
2. مراجعة أوامر التعديل الضرورية. 

3. مراجعة وتقومي ترسية العقود على املقاولني طبقاً لسياسة املشتريات املعتمدة. 
هذا وقد عقدت اللجنة خالل السنة املالية املنتهية في 2009/12/31م خمسة إجتماعات.

ثالثاً : جلنة الترشيحات واملكافآت :

بناًء على قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 4 مايو 2009م، بتحديد قواعد إختيار أعضاءها 
ومهماتها، شكلت جلنة الترشيحات واملكافآت برئاسة األستاذ/ محمد حمود العوهلي عضو 

مجلس اإلدارة، وعضوية كل من األستاذ/ فواز محمد الفواز عضو مجلس اإلدارة، واملهندس/ 
قاسم محمد الشيخ عضو مجلس اإلدارة، وتتلخص مهمات اللجنة في اآلتي : 

1. توصية مجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايير املعتمدة، مع 
    مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمية مخلة بالشرف واألمانة.

2. املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد 
    وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة للعضوية، مبا في ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن 

    يخصصه العضو ألعمال املجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.

4. حتديد جوانب الضعف في مجلس اإلدارة، وإقتراح معاجلتها مبا يحقق مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا 

    كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني، و

   يراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.
هذا وقد عقدت اللجنة إجتماعني خالل السنة املالية املنتهية في 2009/12/31م.
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10. مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني في أسهم الشركة :

هناك بعض املصالح في أسهم الشركة خالل العام 2009م تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر، وذلك على النحو التالي :

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

اإلســــم
صافي نهاية العامبداية العام

التغيير
نسبة 
التغيير عدد

األسهم
أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

60.4%03.698%  ــــــــــــــ09.823%  ــــــــــــــ6.125املهندس/مطلق حمد املريشد
0.0%00%  ــــــــــــــ01.000%  ــــــــــــــ1.000املهندس/حسني محمد قاضي

378.6%04.070%  ــــــــــــــ05.145%  ــــــــــــــ1.075املهندس/عبدالله مقبل القرعاوي
250%02.500%  ــــــــــــــ03.500%  ــــــــــــــ1.000املهندس/عبدالناصر أحمد أبا بطني

113.3%03.524%  ــــــــــــــ06.634%  ــــــــــــــ3.110األستاذ / فواز محمد الفواز
0.0%00%  ــــــــــــــ01.175%  ــــــــــــــ1.175املهندس/قاسم صالح الشيخ

0.0%0.0020%  ــــــــــــــ0.0021.000.050%  ــــــــــــــ1.000.050األستاذ/محمد حمود العوهلي
156%06.095%  ــــــــــــــ010.000%  ــــــــــــــ3.905املهندس/عبدالرحمن صالح الفقيه
-01.000%  ــــــــــــــ01.000%  ــــــــــــــ  ــــــــــــــاملهندس/ماجد عبداإلله نور الدين

2.05%0.1820.887% ــــــــــــــ0.181.038.327% ــــــــــــــ1.017.440املجموع

11. مصلحة فئات األسهم ذات األحقية في التصويت :

فيما يلي وصف ملصلحة فئات األسهم ذات األحقية في التصويت، التي قامت بإبالغ الهيئة 
مبوجب املادة 30 من قواعد التسجيل واإلدراج :

عدد األسهم في الشخص
بداية السنة املالية

عدد األسهم في 
نهاية السنة املالية

التغيير

  ــــــــــــــ51.774.44651.774.446املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

تقرير مجلس اإلدارة
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12. املعلومات املتعلقة بقروض الشركة :

بلغ حد القروض والتسهيالت التمويلية التي وقعتها الشركة 13،125 مليون ريال سعودي مع 
صندوق اإلستثمارات العامة ومجموعة من البنوك احمللية واإلقليمية والعاملية، وذلك للمشاركة 

في متويل بناء مجمع الشركة البتروكيماوي ومتويل رأس املال العامل، خالل الربع األول من عام 
2009م سحبت الشركة باقي قيمة التسهيالت والقروض املتفق عليها مبا فيها التسهيالت املتعلقة 

لتمويل رأس املال العامل.

بدأت خالل الربع الثاني من عام 2009م سداد القروض طويلة األجل حسب إستحقاقها، ومت 
تسديد القسط األول في 30 يونيو 2009م البالغة قيمته 234 مليون ريال سعودي، كما مت سداد 

القسط الثاني في 31 ديسمبر 2009م البالغة قيمته 434 مليون ريال سعودي.

إن القروض ألجل مضمونة مقابل إيرادات من املشروع، باإلضافة لذلك وقعت الشركة إتفاقية 
إحتفاظ بامللكية ودعم مع املساهم الرئيس )سابك(، ومبوجبها ستحتفظ )سابك( مبلكيتها 

في الشركة بنسبة 51% على مدى فترة القرض، وقد قدمت )سابك( التمويل الالزم إلستكمال 
املشروع، ممثاًل في تسهيالت للشركة هذا العام بقيمة 2.15 مليار ريال سعودي. 

13. وصف ألنشطة أدوات الدين :

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية، كذلك ليست هناك أية 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، وأيضاً ليس هناك أي إسترداد أو شراء 
أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.

14. العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها :

يقر مجلس اإلدارة بأنه لم توقع الشركة على عقود فيها مصلحة شخصية ألي من أعضائه، أو 
الرئيس التنفيذي، أو املدير املالي، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

15. املدفوعات النظامية املستحقة :

ال توجد مدفوعات نظامية مستحقة للجهات احلكومية كما في 2009/12/31م.
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16. حوكمة الشركات :

تسترشد الشركة بالئحة حوكمة الشركات املعتمدة من قبل هيئة السوق املالية مبا ال يتعارض 
مع األنظمة األساسية مثل النظام األساسي للشركة ونظام الشركات.

فيما يلي األحكام التي لم تبدأ الشركة بتطبيقها وأسباب عدم التطبيق :
أسباب عدم التطبيقمتطلبات املادةالفقرةاملادة

ب6
هل يبني النظام األساسي للشركة أن طريقة 

التصويت على بند إختيار أعضاء مجلس اإلدارة 
في اجلمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي.

ال يتضمن النظام األساسي للشركة طريقة 
التصويت التراكمي.

د6

أن تقوم الشركة باإلطالع على التقارير السنوية 
للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية 
الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق 

اإلستثمار-للتعرف على سياساتهم في التصويت 
وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي 

تضارب جوهري في املصالح.

ال يوجد في النصوص النظامية ما يخول 
الشركة باإلطالع أو منع األشخاص ذوي 
الصفة اإلعتبارية من حق التصويت عن 
األسهم املقيدة في السجالت بأسمائهم.

ج10

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة مبا ال يتعارض 
مع أحكام هذه الالئحة واإلشراف العام عليه 
ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.

تستكمل الشركة إعداد نظام حوكمة خاصة 
بها وفقاً ملتطلبات هيئة السوق املالية ومبا 
يتوافق مع النظام األساسي للشركة ونظام 

الشركات السعودية.

17. نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

 خالل عام 2009م مت تعيني مراجع داخلي للشركة يتبع جلنة املراجعة، مسئوالً عن إعداد اخلطة 
السنوية للمراجعة الداخلية بناًء على دراسة املخاطر والتنسيق مع اجلهات الرقابية األخرى، كما 
يتولى رفع تقارير دورية للجنة املراجعة عن مدى جودة نظام الرقابة الداخلية، كذلك مت إعتماد 

ميثاق املراجعة الداخلية للشركة.
هذا وتخضع الشركة لعدة جهات رقابية حسب إختصاص كل جهة، كديوان املراقبة العامة، األمر 

الذي يعزز فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

18. إقرارات وتأكيدات الشركة :

تؤكد الشركة على ما يلي :
1- مت إعداد سجالت الشركة بالشكل الصحيح.

2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
3- ليس هناك أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

تقرير مجلس اإلدارة
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19. التوصيات :

 يوصي مجلس اإلدارة جمعيتكم املوقرة مبا يلي :
1.  املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31م.

2.  املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31م. 
3.  املوافقة على القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31م.

4.  املوافقة على توصية جلنة املراجعة بشأن إختيار مراقب احلسابات اخلارجي ملراجعة   
     القوائم املالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وحتديد أتعابه للعام املالي 2010م.

5.  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة املنتهية بتاريخ 2009/12/31م.

الكلمة اخلتامية :

يقدر مجلس اإلدارة جهود جميع العاملني بالشركة، ما انعكس في بدء التشغيل ومواصلة عمليات 
اإلنتاج بنجاح، مثمنني ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة، وجميع القطاعات احلكومية واألهلية 
ذات العالقة، سائلني املولى عز وجل أن يحقق لهذه الشركة الوطنية كل التقدم واإلزدهار، الذي 

يثري إسهاماتها في تنمية الصناعات التحويلية السعودية، ويعزز اإلقتصاد الوطني.

والله ولي التوفيق
مجلس اإلدارة    
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حجم األموال املستثمرة باملشروع
 21,181,000,000
ريال سعودي
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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( 
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية 
31 ديسمبر 2009م
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قائمة املركز املالي 
كما في 31 ديسمبر 2009م

2008م )بآالف الرياالت(2009م )بآالف الرياالت(إيضاح
املوجودات

املوجودات املتداولة 
029ر033ر6311ر3605النقدية والبنود شبه النقدية

855ر932175ر4864دفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون
807ر8177ر5737املخزون

691ر216ر3801ر208ر2مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة 

252ر105ر83517ر575ر618أعمال رأسمالية حتت التنفيذ
000ر000200ر7200مصاريف ما قبل التشغيل 

132ر595121ر12/8109مصاريف مؤجلة
012ر16534ر930موجودات أخرى غير متداولة 

396ر460ر59517ر915ر18مجموع املوجودات غير املتداولة
087ر677ر97518ر123ر21مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني 
املطلوبات املتداولة 

105ر80963ر10275دائنون
181ر039ر9321ر11487مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات

737ر717668ر12915اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
023ر771ر4581ر679ر1مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة
309ر128ر50011ر540ر1211قروض ألجل 

ــــــــــــــ200ر155ر172قرض ألجل من مساهم رئيس
832ر10780ر81مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

141ر209ر80711ر776ر13مجموع املطلوبات غير املتداولة
164ر980ر26512ر456ر15مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني 

000ر625ر0005ر625ر135رأس املال 
030ر03014ر1414إحتياطي نظامي 
893ر68057ر28أرباح غير موزعة

923ر696ر7105ر667ر5مجموع حقوق املساهمني
087ر677ر97518ر123ر21مجموع 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 2009م

2008م )بآالف الرياالت(2009م )بآالف الرياالت(إيضاح

املصاريف
)588ر25()213ر29(15عمومية وإدارية
)588ر25()213ر29(خسارة السنة

500ر500562ر13562املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(
)045ر0()052ر0(خسارة السهم األساسية للسنة

قائمة التدفقات النقدية
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009م

2008م )بآالف الرياالت(2009م )بآالف الرياالت(إيضاح
أنشطة ما قبل التشغيل

)588ر25( )213ر29( خسارة السنة
تعديالت للبنود التالية : 

366ر66521ر13  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
)222ر4( )548ر15( 

التغيرات في رأس املال العامل :
)807ر7()010ر730(  املخزون
 729ر104)077ر689(  مدينـون
)951ر269()545ر338(  دائنــون

)251ر177( )180ر773ر1( النقدية املستخدمة في أنشطة ما قبل التشغيل 
)272()390ر13(  مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة 

)523ر177( )570ر786ر1(صافي النقدية املستخدمة في أنشطة ما قبل التشغيل
األنشطة اإلستثمارية

)403ر106ر4()583ر470ر1(  أعمال رأسمالية حتت التنفيذ، صافي
)592ر19(384ر15  مصاريف مؤجلة وموجودات أخرى غير متداولة

)995ر125ر4()199ر455ر1(صافي النقدية املستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

186ر631ر1713ر659  متحصالت من قروض ألجل، صافي
  ــــــــــــــ200ر155ر2  قرض من مساهم رئيس

 066ر11  ــــــــــــــ17  مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني احملولني إلى الشركة 
252ر642ر3713ر814ر2صافي النقدية من األنشطة التمويلية

)266ر661( )398ر427( النقص في النقدية والبنود شبه النقدية
295ر694ر0291ر033ر1النقدية والبنود شبه النقدية في بداية السنة
029ر033ر6311ر3605النقدية والبنود شبه النقدية في نهاية السنة

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

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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قائمة التغيرات في حقوق املساهمني
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009م

رأس الـمــال
 )بآالف الرياالت(

إحتياطي نظامي
 )بآالف الرياالت(

أرباح غير موزعة 
)بآالف الرياالت(

املجمـــــــوع 
)بآالف الرياالت(

 511ر722ر5 481ر83 030ر00014ر625ر5الرصيد كما في 1 يناير 2008م
)588ر25()588ر25(ــــــــــــــــــــــــــــخسارة السنة

923ر696ر8935ر57 030ر00014ر625ر5الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008م
)213ر29()213ر29(  ــــــــــــــ  ــــــــــــــخسارة السنة

 710ر667ر5 680ر03028ر00014ر625ر5الرصيد كما في 31 ديسمبر 2009م

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

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية 
مسجلة باململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 4700009432 بتاريخ 14 
محرم 1427هـ )املوافق 13 فبراير 2006م( ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس 

الشركة في 12 محرم 1427هـ )املوافق 11 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(، )مساهم رئيس( و%49 
مساهمة عامة ومساهمني آخرين. 

تتمثل أغراض الشركة في تصنيع املنتجات البتروكيماوية وذلك وفقاً للنظام األساسي 
للشركة واألنظمة األخرى املعمول بها في اململكة العربية السعودية. لقد بدأت الشركة 

اإلنتاج التجريبي وشحن بعض منتجاتها خالل الربع الثالث من هذا العام.

مت اإلنتهاء من األعمال اإلنشائية والهندسية وتوريد املعدات كما مت إستالم مصانع الشركة 
من املقاولني ويجري اآلن التأكد من مستوى أدائها وإنتاجها حسب الطاقة التصميمية 

وكذلك التأكد من جودة منتجاتها. 

2. السياسات احملاسبية الهامة 

أعدت هذه القوائم املالية وفقاً ملعايير احملاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية. 
وفيما 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.

أعمال رأسمالية حتت التنفيذ
تدرج األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ، والتي متثل مصانع الشركة قيد اإلنشاء، طبقاً 

للتكلفة. تتضمن هذه التكاليف تكلفة املعدات واملواد وتكلفة إختبارات التصنيع في مرحلة 
اإلنتاج التجريبي والتكاليف األخرى العائدة مباشرة إليصال املوجودات للموقع وجعلها في 

الوضع الالزم لتكون قادرة على العمل بالشكل الذي حتدده اإلدارة. 

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
إيضاحات حول القوائم املالية

31 ديسمبر 2009م
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2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

رسملة تكاليف اإلقتراض

تتم رسملة تكاليف اإلقتراض العائدة إلنشاء املصانع وشراء اآلالت واملعدات خالل فترة 
اإلنشاء. 

مصاريف ما قبل التشغيل

 حتمل مصاريف ما قبل التشغيل على قائمة الدخل ما لم يكن قد مت حتديد منافعها 
املستقبلية، وفي هذه احلالة يتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى 7 سنوات أو فترة 

االنتفاع التقديرية أيهما أقصر إعتباراً من تاريخ بدء العمليات التجارية.

مصاريف مؤجلة

متثل املصاريف املؤجلة أتعاب إستشارات مالية وقانونية وترتيبات وما شابهها تتعلق باحلصول 
على مجموعة من ترتيبات التمويل طويل األجل الذي يستخدم لتمويل إنشاء جزء من مصانع 

الشركة. يتم إطفاء هذه األتعاب على مدى فترة التمويل طويل األجل. سوف يتم رسملة اجلزء 
املتعلق باإلطفاء الواقع خالل فترة اإلنشاء كجزء من األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ.

النقدية والبنود شبه النقدية

تتكون النقدية والبنود شبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق وودائع 
مرابحة سلعية ألجل التي ال تتجاوز مدة إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو تقل عن ذلك. 

تدرج ودائع املرابحة السلعية ألجل التي تصل مدة إستحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر أو أقل 
بالتكلفة مع قيد الدخل املستحق كمدينني آخرين إلى حني حتققه. يحتسب الدخل من هذه 
الودائع على أساس التحقق الزمني على مدى الفترة من إيداع املبالغ إلى تاريخ اإلسترداد.

املخزون

يظهر املخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل، ويتم حتديد 
التكلفة حسب اآلتي:

 تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح.املواد األولية

 تكلفة املواد واأليدي العاملة املباشرة والتكاليف غير املباشرة.مخزون تام الصنع

 تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح ويتم تكوين قطع الغيار
 مخصص لقاء قطع الغيار بطيئة احلركة.

إيضاحات حول القوائم املالية
31 ديسمبر 2009م )تتمة(

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

تدرج املطلوبات عن املبالغ 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 إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، 
ويكون هناك إحتمال لنشوء تكاليف لسداد اإللتزام ميكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

حتتسب املبالغ الواجبة الدفع مبقتضى نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة 
لتعويض املوظفني عن فترات خدماتهم املتجمعة كما في تاريخ القوائم املالية.

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 قائمة املركز املالي. تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل. 

الزكاة 

حتتسب الزكاة وفقا لألنظمة املالية املعمول بها في اململكة العربية السعودية، ويحمل 
املخصص على قائمة الدخل في نهاية السنة.

عقود اإليجار

تبوب عقود اإليجار التي يحتفظ فيها املؤجر بصورة فعلية بجميع مخاطر ومزايا ملكية 
األصل كعقود إيجار تشغيلي. تدرج املبالغ املدفوعة فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلي 

كمصروف في قائمة الدخل على أساس قسط ثابت على مدى مدة اإليجار.

املصـــاريف 

نظراً ألن الشركة لم تبدأ عملياتها التجارية بعد، فإن جميع املصاريف التي يتم إنفاقها تعتبر 
مصاريف عمومية وإدارية وتبوب كذلك.

إيضاحات حول القوائم املالية
31 ديسمبر 2009م )تتمة(
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3.  النقدية والبنود شبه النقدية

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف

069ر018ر0001ر585ودائع مرابحة سلعية ألجل

960ر63114ر20حسابات جارية
029ر033ر6311ر605

يحتفظ بودائع املرابحة السلعية ألجل في بنوك داخل اململكة العربية السعودية. 

4.  دفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون 

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف

مبالغ مستحقة من مساهم 
064ر342101ر841)أنظر اإليضاح أدناه(

376ر38152ر7دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

415ر20922ر16مدينون آخرون
855ر932175ر864

يشتمل هذا الرصيد على مبالغ مدفوعة مقدماً إلى مسـاهم خالل دورة العمل العـادية 
لقاء شراء مواد ومبالغ مستحقة مقابل مبيعات منتجات مبوجب ترتيبات ما قبل التسويق 

باإلَضافة إلى بيع اإلنتاج خالل فترة إختبارات ما قبل العمليات التجارية )أنظر إيضاح 17(.

5. املخزون

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف

ــــــــــــــــــــــــ114ر401إنتاج تام

419ر9335ر67مواد خام

ــــــــــــــــــــــــ171ر240قطع غيار 

388ر5992ر28بضاعة بالطريق

807ر8177ر737

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
إيضاحات حول القوائم املالية
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6. أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

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

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
تكلفة األعمال املنفذة 
)أنظر إيضاح ب أدناه(

682ر233ر92815ر294ر16

066ر038690ر844تكاليف إقتراض
166ر109160ر201تراخيص منتجات

401ر883386ر680تكاليف إدارة مشروع
945ر916142ر141تكاليف إعداد األنظمة

393ر270163ر173إتفاقيات خدمات 
601ر691328ر239أخرى

252ر105ر83517ر575ر18

ب( مت تخفيض تكلفة األعمال املنفذة بقيمة صافي إيرادات بيع املنتجات الذي مت خالل 
     الربع الثالث والرابع من السنة.

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

    لفترات إضافية مماثلة وفقاً إلختيار الطرفني.

7. مصاريف ما قبل التشغيل

ميثل هذا البند مساهمة مببلغ 200 مليون ريال سعودي مقدمة إلى صندوق املئوية ومعهد 
البالستيك العالي الذي سيقدم الدعم املالي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في نفس مجاالت 

الصناعة ذات العالقة وكان شرطاً حلصول الشركة على الغاز واللقيم الالزم لتصنيع 
منتجاتها. يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل بطريقة القسط الثابت على مدى 7 سنوات أو 

فترة اإلنتفاع املقدرة لها أيهما أقصر، إعتباراً من تاريخ بدء العمليات التجارية. 

8. مصاريف مؤجلة

ميثل هذا البند أتعاب إستشارات مالية وقانونية وترتيبات وما شابهها مجموعها 2ر143 
مليون ريال سعودي تتعلق باحلصول على مجموعة ترتيبات التمويل طويل األجل الذي 

سيستخدم لتمويل إنشاء جزء من مصانع الشركة. مت إدراج هذه األتعاب في التسجيل األولي 
لترتيبات التمويل املتعلق بها ويتم إطفاؤها بإستخدام سعر الفائدة السائد على مدى فترات 
إتفاقيات التمويل طويل األجل. مت رسملة اجلزء املتعلق باإلطفاء الواقع خالل فترة اإلنشاء 

والبالغ 6ر33 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2009م )2008م: 22 مليون ريال سعودي( 
كجزء من األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ )أنظر إيضاح 12(.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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9.  موجودات أخرى غير متداولة 

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
500ر5007ر7مبلغ مستحق من مساهم )أنظر إيضاح 17(

036ر6212ر1مدينون عن متليك البيوت )أنظر اإليضاح أدناه(
053ر81416ر13دفعات مقدمة للمقاولني 
423ر2308ر7مقدم بدل أثاث للموظفني

012ر16534ر30
متشياً مع سياسة املساهم الرئيس )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 إشتركوا في البرنامج لدى الشركات الزميلة لسابك قبل 

نقلهم إلى الشركة.

10. دائنون

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
465ر1898ر156موردون ومقاولون

640ر62054ر119مبلغ مستحق ملساهم وجلهة ذات عالقة )إيضاح 17(
105ر80963ر275

11. مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
 401ر829 699ر317مصاريف مستحقة 

مبالغ مستحقة الدفع ملساهم وجلهات ذات 
عالقة )إيضاح 17(

 022ر129 940ر129

 758ر80 293ر40دائنون آخرون
 181ر039ر1 932ر487

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
إيضاحات حول القوائم املالية
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12. قروض ألجل

تتكون القروض ألجل مما يلي:

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
صندوق اإلستثمارات العامة 

)أنظر اإليضاح )أ( أدناه(
 250ر001ر4  187ر801ر3 

قروض جتارية ووكاالت ائتمان للتصدير 
)أنظر اإليضاح )ب( أدناه(

 296ر620ر4 060ر670ر5

تسهيالت متويل إسالمي )أنظر اإليضاح 
)ج( أدناه(

 500ر175ر3 970ر984ر2

 046ر797ر11 217ر456ر12
ناقصاً:

اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل 
)أنظر إيضاح )أ( و)ب( و)ج( أدناه(

)737ر668()717ر915(

 309ر128ر11 500ر540ر11
أتعاب إستشارت مالية وقانونية وترتيبات، 

بعد خصم اإلطفاء )أنظر إيضاح 8(
)132ر121()595ر109(

177ر007ر11 905ر430ر11

أ( مت احلصول على القرض ألجل من صندوق اإلستثمارات العامة في سنة 2007م لتمويل 
   إنشاء جزء من املصانع في حدود مبلغ أقصاه 001ر4 مليون ريال سعودي. تدفع على 

   القروض ألجل تكاليف إقتراض طبقاً للمعدالت التجارية ويستحق السداد على أقساط 
   نصف سنوية متساوية مببلغ 200 مليون ريال سعودي. مت سداد القسط األول في 31 

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

ب( خالل عام 2007م، 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( لتمويل إنشاء جزء من املصانع 
   ورأس املال العامل في حدود مبلغ أقصاه 948ر5 مليون ريال سعودي. تدفع على القروض 

   تكاليف إقتراض طبقاً للمعدالت التجارية ويستحق سدادها على أقساط نصف سنوية 
   متفاوتة القيمة ومت سداد القسط األول في 30 يونيو 2009م ويستحق سداد القسط 

   األخير في 30 يونيو 2018م.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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44

12.  قروض ألجل )تتمة( 

ج( متثل تسهيالت التمويل اإلسالمي دفعات مقدمة حصلت عليها الشركة من مجموعة 
   من البنوك )»املشاركني األصليني في تسهيالت التمويل اإلسالمي«( لتمويل إنشاء جزء 

   من املصانع. أبرمت الشركة إتفاقية متويل مع املشاركني األصليني في تسهيالت التمويل 
   اإلسالمي في حدود مبلغ أقصاه 176ر3 مليون ريال سعودي. ومبوجب اإلتفاقية فإن 

   جزء متكامل من املشروع مبا يعادل نسبة 18% من إجمالي تكلفة املشروع سيتم تسليمها 
   إلى املشاركني األصليني في تسهيالت التمويل اإلسالمي ومن ثم يعاد تأجيرها )مبوجب 

   إتفاقية إجارة( إلى الشركة. مت سداد القسط األول من دفعات اإليجار في 30 يونيو 
   2009م ويستحق سداد القسط األخير في 30 يونيو 2018م. 

خالل الربع األول من عام 2009م قامت الشركة بسحب باقي قيمة التسهيالت والقروض 
املتفق عليها مبا فيها التسهيالت املتعلقة لتمويل رأس املال العامل.

إبتدأت الشركة خالل الربع الثاني من سنة 2009م بسداد القروض طويلة األجل حسب 
إستحقاقها ومت سداد القسط األول إبتداءاً من 30 يونيو 2009م والبالغ 234 مليون ريال 

سعودي، والقسط الثاني في 31 ديسمبر 2009م والبالغ 435 مليون ريال سعودي. 

القروض ألجل مضمونة مقابل إيرادات من املشروع عندما تبدأ الشركة عملياتها التجارية. 
باإلضافة لذلك فقد وقعت الشركة إتفاقية إحتفاظ 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 والتي تشتمل على قرض ألجل من مساهم 
والواجب سدادها خالل السنوات القادمة: 

2009م ريال سعودي باآلالف
717ر2010915م
812ر2011946م
450ر336ر20123م
891ر278ر20131م
419ر298ر20141م

128ر835ر6ما بعدها
417ر611ر14اإلجمالي

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

سهم منها 10 ريال سعودي.
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14.  إحتياطي نظامي

وفقاً ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة يجب على الشركة جتنيب 10% من 
صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية التوقف 
عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي نصف رأس املال. نظراً لوجود خسارة 

للسنة، بالتالي، لم يتم حتويل أي مبالغ إلى اإلحتياطي النظامي. 

15.  مصاريف عمومية وإدارية 

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
431ر18 914ر19رواتب ومزايا وما في حكمها
139ر5 169تكاليف التدريب واملتدربني 

018ر2 130ر9مصاريف أخرى 
588ر25 213ر29

16. الزكاة 

يستند مخصص الزكاة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م إلى ما يلي:

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
 511ر722ر5  923ر696ر5 حقوق املساهمني 

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
احملولني إلى الشركة 

 739ر59 823ر78

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
)بعد خصم التمويل املتعلق بها(

)836ر862ر6()520ر903ر5(

)585ر080ر1()774ر127(
)588ر25()759ر34(خسارة السنة اخلاضعة للزكاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوعاء الزكوي 
تعود الفروقات بني النتائج املالية والزكوية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م بصورة 

رئيسية إلى بعض التعديالت وفقاً لألنظمة املالية ذات الصلة.

الوضع الزكوي

لم تنتهي مصلحة الزكاة والدخل من الربط الزكوي للشركة للفترة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2007م والسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008م.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
إيضاحات حول القوائم املالية
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17. معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها 

فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل السنة 
واألرصدة املتعلقة بها في نهاية السنة: 

الرصيدقيمة املعاملة

مبالغ مستحقة من جهة 
طبيعة املعاملةذات عالقة

2009م 
ريال سعودي 

باآلالف

2008م 
ريال سعودي 

باآلالف

2009م 
ريال سعودي 

باآلالف

2008م 
ريال سعودي 

باآلالف
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 
)سابك( 

)مساهم رئيس(

655ر26375ر805 454ر273 047ر991بيع منتجات
دفعة مقدمة لشراء 

مواد ومنتجات مبيعات 
ومعامالت أخرى

275ر39324ر32)605ر15( 117ر8

مكافآت نهاية اخلدمة 
للموظفني وأخرى محولة إلى 

الشركة ومعامالت أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 066ر27111ر5

دفعة مقدمة طويلة األجل 
ملقابلة مصاريف الشحن

500ر5007ر7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134ر201211ر05612ر1معامالت متنوعةجهات منتسبة
ـــــــــــــــــــــــ665ر3 ـــــــــــــــــــــــ665ر3بيع منتجات

564ر842108ر848
الرصيدقيمة املعاملة

مبالغ مستحقة جلهات 
طبيعة املعاملةذات عالقة

2009م 
ريال سعودي 

باآلالف

2008م 
ريال سعودي 

باآلالف

2009م 
ريال سعودي 

باآلالف

2008م 
ريال سعودي 

باآلالف
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 
)سابك(

 )مساهم رئيس(

مدفوعات بالنيابة عن 
الشركة وخدمات أخرى 
مقدمة من قبل املساهم

)662ر183()965ر210()161ر637()335ر483(

قرض من مساهم 
)أنظر إيضاح أدناه(

ـــــــــــــــــــــــ)200ر155ر2(ـــــــــــــــــــــــ)200ر155ر2(

عمولة مستحقة عن 
قرض ألجل من مساهم

ـــــــــــــــــــــــ)789ر7(ـــــــــــــــــــــــ)789ر7(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)471ر1(ـــــــــــــــــــــــحتويل مدينون متليك بيوت
ـــــــــــــــــــــــ)595ر38(ـــــــــــــــــــــــ)386ر222( معامالت متنوعةجهات منتسبة

)662ر183()549ر412ر2(
حصلت الشركة على قرض من املساهم الرئيس أعاله مبوجب إتفاقية إحتفاظ بامللكية 
والدعم ويدفع القرض ألجل تكاليف إقتراض طبقاً للمعدالت التجارية ويستحق سداده 

بالكامل خالل ثالث سنوات من تاريخ السحب ويستحق القسط األول في 30 يونيو 2012م.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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18. 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. 

إستناداً ملتطلبات إتفاقيات 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 مببلغ 319ر6 مليون ريال 

سعودي )685ر1 مليون دوالر أمريكي( )2008م: مبلغ 690ر6 مليون ريال سعودي( )784ر1 
مليون دوالر أمريكي(.

من ناحية أخرى فإن الشركة ليست معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على ودائع املرابحة 
السلعية نظراً ألنه ال يتم إحتساب 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 
اإللتزامات 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. وحيث أن سعر الريال السعودي مثبت جتاه الدوالر األمريكي فإن 

األرصدة بالدوالر األمريكي ال متثل مخاطر عمالت هامة.

19. القيم العادلة لألدوات املالية 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة به أصل أو سداد إلتزام 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 إستحقاقات مطلوبة وقروض ألجل. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات 

املالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م
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20.  إرتباطات وإلتزامات طارئة

أ ( إعتمد مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2007م املوازنة التقديرية املعدلة 
    ملشروع الشركة بالكامل ومقدارها 181ر21 مليون ريال سعودي. بلغت تكلفة املشروع التي 

    مت إنفاقها من قبل الشركة كما في 31 ديسمبر 2009م مبلغ 885ر18 مليون ريال سعودي.

2( إعتمد مجلس اإلدارة في 6 مايو 2006م مجموعة من ترتيبات التمويل طويل األجل مبا 
    فيها التمويل اإلسالمي، وتسهيالت ساشي وصندوق اإلستثمارات العامة ووكالة ضمان 
    إعتمادات التصدير وتسهيالت جتارية ورأس مال عامل مجموعها 125ر13 مليون ريال 

    سعودي لغرض متويل إنشاء جزء من مصانع الشركة. مت سحب هذه التسهيالت بالكامل 
   حتى 31 مارس 2009م )أنظر إيضاح 12(.

21. إرتباطات إيجار

فيما يلي مبالغ احلد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية املستحقة مبوجب عقود إيجار 
تشغيلية غير قابلة لإللغاء: 

2008م ريال سعودي باآلالف2009م ريال سعودي باآلالف
634ر98227ر51خالل سنة واحدة

714ر942108ر146أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز 5 سنوات
434ر74496ر82أكثر من خمس سنوات 

782ر668232ر281

22. اإللتزامات احملتملة

كما في 31 ديسمبر 2009م على الشركة إلتزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان قائمة 
مببلغ 44 مليون ريال سعودي )2008م: 45 مليون ريال سعودي(. 

23. 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 2009م
إيضاحات حول القوائم املالية

31 ديسمبر 2009م )تتمة(
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