شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
مع
تقرير مراقبي الحسابات عن الفحص المحدود

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

فــھــرس

صـفـحــة

*

تقرير مراقبي الحسابات عن الفحص المحدود

-

*

قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

١

*

قائمة الدخل األولية )غير مراجعة(

٢

*

قائمة التدفق النقدي األولية )غير مراجعة(

٣

*

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

١٤-٤

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-١

التنظيم وطبيعة النشاط
شركة الغاز والتصنيع األھلية.

إســـم الشــركة:

تأسيس الشـــركة :تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  ٧١٣وتاريخ
١٣٨٠/١٢/٠٣ھـ القاضى بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة
الغاز األھلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين  ،وبموجب
خطاب معالى وزير التجارة رقم /٢٩٤٣ش وتاريخ ١٣٨١/٠١/٠٨ھـ ،
وقد تم اإلندماج الفعلى عام ١٣٨٣ھـ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم
 ٨٢٠وتاريخ ١٣٨٤/٠٦/١٣ھـ بدمج كافة المؤسسات التى تمارس نشاط
الغاز بالمملكة العربية السعودية فى شركة الغاز والتصنيع األھلية  ،وقد
حدد قرار مجلس الوزراء رقم  ١٦١٥وتاريخ ١٣٩٥/١١/١٤ھـ رأس مال
الشركة وبداية عملھا بتاريخ ١٣٩٦/٠١/٠١ھـ بموجب الترخيص
الصناعى الصادر من وزارة الصناعة والكھرباء برقم /٦٥٩ص وتاريخ
١٤١٧/٠٧/٠٩ھـ الموافق ١٩٩٦/١١/٢٠م  ،كما صدر قرار مجلس
الوزراء رقم  ٢٠٧وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/١٨ھـ بالموافقة على إستمرار شركة
الغاز والتصنيع األھلية فى توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته فى المملكة
العربية السعودية وذلك لمدة خمس سنوات إبتداءاَ من ١٤٣٤/٠٥/١٤ھـ.
المـركـز الرئيسـي
لـلشـــركـــة:

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض .

رأس الــمـــال:

يبلغ رأس المال  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ سعودي )سبعمائة وخمسون مليون
﷼ سعودي( مقسم إلى  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠سھم )خمسة وسبعون مليون
سھم( عادي بواقع عشرة رياالت لكل سھم.

الســجل التجـاري :تم تسجيل الشركة بتاريخ ١٣٨٣/٠٧/٢٢ھـ بالسجل التجاري رقم
 ١٠١٠٠٠٢٦٦٤بمدينة الرياض.
شركة مساھمة سعودية.

الكيـان القـانـوني:
أغــراض الشـركة :أ-

القيام بجميع األعمال المتعلقة بإستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه
ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجھا.

ب-

بيع وتصنيع وصيانة األقفاص واألسطونات والخزانات وملحقاتھا .

ج-

إنشاء وصيانة شبكات الغاز وملحقاتھا .

د-

القيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية
والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج .

ھـ -إنشاء أو المشاركة فى إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية .
و-

تملك العقارات وشراء األراضى إلقامة المبانى عليھا وإستثمارھا بالبيع
واإليجار لصالح الشركة .

٤

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-١

التنظيم وطبيعة النشاط )تابع(
الشركات الزميلة  :للشركة إستثمارات في شركات زميلة  ،والتي تستثمر فيھا شركة الغاز
والتصنيع األھلية بحصة تزيد عن  ٪٢٠من رأسمال الشركة المستثمر فيھا
وھذه الشركات ھي:
م
١
٢
٣

إســم الشـــركة
المصنع السعودي ألسطونات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعى المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة

نسبة المساھمة
٪٣٧٫٥٧
٪٣٥
٪٣٥

الكيان القانوني
مساھمة سعودية )مقفلة(
مساھمة سعودية )مقفلة(
ذات مسئولية محدودة

الســنة المالية  :تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شھر يناير من كل سنة ميالدية وتنتھي بنھاية
شھر ديسمبر من نفس السنة.
الفترة المالية الحالية :تبدأ من  ١يناير وتنتھي في  ٣٠سبتمبر من نفس السنة  ،وال تمثل نتائج
الفترة مؤشراً دقيقا ً لنتائج األعمال للقوائم النھائية.
-٢

أسس اإلعداد
أ-

المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة وفقا ً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر
عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة لإلصدار بتاريخ  ١٧أكتوبر ٢٠١٦م.

ب-

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية )بإستثناء اإلستثمارات
المتاحة للبيع والتي يتم إظھارھا بقيمتھا العادلة( بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم
اإلستمرارية.

ج-

عملة العرض والنشاط
تم عرض ھذه القوائم المالية األولية الموجزة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط.

د-

إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إستخدام بعض التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر
في المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات  ،كما يتطلب من اإلدارة تنفيذ حكمھا في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية .
يتم تقييم ھذه التقديرات واإلفتراضات واألحكام بشكل متواصل وتعتمد على الخبرة السابقة
وعوامل أخرى بما في ذلك الحصول على اإلستشارة المھنية وتوقعات األحداث المستقبلية
التي يعتقد أنھا منطقية ومعقولة في ظل الظروف الحالية.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المستنتجة بشكل متواصل ويتم إظھار مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات وفي الفترات المستقبلية
التي تتأثر بھا.
٥

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-٣

السياسات المحاسبية الھامة
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة مع
تلك السياسات المتبعة إلعداد القوائم المالية السنوية .تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة
لتتفق مع عرض الفترة الحالية .فيما يلي أھم السياسات المحاسبية الھامة المتبعة -:
أ-

ذمم مدينة
تدرج الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفاتورة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في
تحصيلھا  .يتم تحديد مخصص للديون المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھنالك شك
جوھري في قدرة الشركة على تحصيل المبالغ بالكامل وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة.

ب-

المخزون
 يتم تقييم مخزون الغاز وفقا َ ألسعار الشراء الثابتة والمحددة من قبل شركة أرامكوالسعودية.
 يتم تقييم المخزون من األسطوانات والخزانات وقطع الغيار والمواد األخرى بالتكلفةأوصافى القيمة المتحققة أيھما أقل  ،ويتم تسعير المخزون المنصرف خالل العام وفقا َ
لطريقة المتوسط المرجح ويتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطئ الحركة بعد
دراسة عناصر المخزون .

ج-

إستثمارات متاحة للبيع
تقاس اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بعد إقتنائھا بالقيمة العادلة.
اإلستثمارات المتاحة للبيع ھى اإلستثمارات التى ال يتم إقتناؤھا حتى تاريخ اإلستحقاق
وليس بغرض المتاجرة  .بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع التى لم يتم تغطية مخاطر
قيمتھا العادلة  ،تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات فى قيمتھا العادلة مباشرة
فى قائمة التغيرات فى حقوق المساھمين لحين بيعھا أو إستبعادھا أو إنخفاض قيمتھا ،
وعندئذ يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا ً ضمن قائمة التغيرات فى حقوق
المساھمين فى الدخل للفترة  .تسجل اإلستثمارات المتاحة للبيع والتى ال يمكن تحديد قيمتھا
العادلة يشكل موثوق به بالتكلفة المطفأة ناقصا ً أي إنخفاض فى القيم إن وجد.

د-

إستثمارات فى شركات زميلة
الشركة الزميلة ھى منشأة بحيث الشركة تمتلك أكثر من  ٪٢٠من صافى حقوق الشركة
المستثمر بھا أو الشركة فى وضع يمكنھا من ممارسة نفوذ مؤثر لكن ليس سيطرة أو
سيطرة مشتركة من خالل مشاركة فى القرارات المالية والتشغيلية المتعلقة يالسياسات فى
الشركة المستثمر فيھا  .يتم تسجيل اإلستثمارات على أساس حقوق الملكية.

ه-

إستثمارات عقارية
يتم إظھار اإلستثمار فى اإلستثمارات العقارية بسعرالتكلفة  ،ناقصا ً اإلستھالكات المتراكمة
وخسائر اإلنخفاض  ،ويجري إستھالكھا على مدار العمر اإلنتاجي لھا وفقا ً لطريقة القسط
السنوي الثابت .ال يتم إحتساب اإلستھالك على األراضي.

٦

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -٣السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
و-

مشروعات تحت التنفيذ
يتم إحتساب تكاليف المشروعات تحت التنفيذ على أساس التكلفة  ،ويتم تسجيلھا
كمشروعات تحت التنفيذ لحين إستالمھا من المقاول وتسجيلھا في الحسابات ضمن
الموجودات الثابتة ويتم البدء بإحتساب إستھالك لھا.

ز-

موجودات ثابتة
يتم إظھار الموجودات الثابتة بسعرالتكلفة  ،ناقصا ً اإلستھالكات المتراكمة وخسائر
اإلنخفاض  ،ويجرى إستھالكھا على مدار العمر اإلنتاجي لھا وفقا ً لطريقة القسط السنوي
الثابت .ال يتم إحتساب اإلستھالك على األراضي  .الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة
وإستھالكھا المتراكم يتم إستبعادھا من الحسابات بتاريخ بيعھا أو إستبعادھا .يتم إعتماد
النسب المئوية التالية إلستھالك الموجودات الثابتة:
آالت ومعدات المحطات
معدات وأجھزة وحاسب آلى
عدد وأدوات
أثاث ومفروشات
مبانى وإنشاءات
سيارات وشاحنات
أقفاص
األسطونات

ح-

٪١٠
٪٢٠
٪١٠
٪١٠
٪٥
٪٢٠ - ٪١٠
٪٢٠
٪٢٫٥

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد
القوائم المالية  ،وفي حالة توافر مؤشرات تدل على إنخفاض في القيمة القابلة لإلسترداد
لھذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتھا الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة ھذه الموجودات
غير المتداولة إلى قيمتھا القابلة لإلسترداد ويحمل ھذا التخفيض على قائمة الدخل  ،ويتم
حساب اإلستھالك لھذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس القيمة
المعدلة  ،وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل
على حدوث إنخفاض في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير
المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل ھذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة
اإلنخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث ال تزيد القيمة
الدفترية لھذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتھا الدفترية األصلية قبل تسجيل
خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة اإلستھالك لھذه الموجودات غير المتداولة خالل
الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على أساس منتظم على مدى العمر
اإلنتاجي المتبقي لتلك الموجودات.

٧

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -٣السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ط-

مخصص الزكاة الشرعية
تخضع الشركة للزكاة وفقا ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل  .يتم إحتساب مخصص الزكاة
الشرعية للفترة المالية علي أساس تقديري ويحمل علي قائمة الدخل األولية  .أية فروقات
بين التقديرات الزكوية خالل الفترات المالية األولية واإلحتساب الزكوي النھائي تتم تسويتھا
في نھاية السنة.

ي-

مخصص مكافأة نھاية الخدمة
يتم إحتساب مخصص مكافأة نھاية الخدمة وفقا ً لنظام العمل السعودي  ،ويتم تحميل
المستحق على قوائم الدخل األولية .

ك-

اإلحتياطي النظامي
تمشيا ً مع نظام الشركات ونظام الشركة األساسي فانه يتم تحويل  ٪١٠من صافي الدخل
لتكوين اإلحتياطي النظامي  ،ويجوز للشركة التوقف عن ھذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي
 ٪٥٠من رأس المال .ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

ل-

تحقق اإليرادات
 ي تم إثب ات مبيع ات الغ از واألس طوانات والخزان ات عن د تس ليمھا للعم الء والم وزعينوإصدار فاتورة البيع.
 يتم إثبات إيرادات التركيب والخدمات األخرى عند تنفيذ الخدمات وإصدار الفواتير . يتم إثبات األرباح الموزعة من اإلستثمارات المتاحة للبيع عند إع الن التوزي ع بواس طةالشركة المستثمر فيھا.
 ي تم إثب ات إي رادات اإليج ارمن إس تثمارات العق ارات بموج ب اإلس تحقاق حس ب عق وداإليجار.

م-

المصروفات
كل المصروفات األخرى عدا مايتم تحميله على تكلفة اإليرادات يتم تصنيفھا كمصروفات
عمومية وإدارية.

ن-

توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم إعتمادھا من قبل مجلس
اإلدارة .كما يتم قيد األرباح الموزعة النھائية في السنة التي يتم إعتمادھا من قبل الجمعية
العامة للمساھمين.

٨

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -٣السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
س -المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال﷼ السعودي وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة
النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نھاية الفترة المالية إلى ال﷼ السعودي بأسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ  ،األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من
فروق أسعار الصرف يتم إدراجھا في قائمة الدخل.
ع-

النقد وما في حكمه
لغرض إعداد قائمة التدفق النقدي األولية يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق
ونقد لدى البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية  ،إن وجدت ،
لفترة ثالثة أشھر أو أقل والتي تتوفر للشركة من دون أي قيود.

-٤

النقد وما فى حكمه
يتكون النقد وما فى حكمه فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك

-٥

٢٠١٦م

٢٠١٥م

٥٧٥٫٠٠٠
٧٩٫٢٧٩٫٥٦٥

٥٣٥٫٠٠٠
٤٦٫٦٦٧٫٩٦٨

٧٩٫٨٥٤٫٥٦٥

٤٧٫٢٠٢٫٩٦٨

المخزون
يتكون المخزون فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
غاز
أسطوانات
خزانات
قطع غيار ومواد أخرى

مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة

٢٠١٦م

٢٠١٥م

٦٫٣٩٥٫٣٥٤
٢٤٫١٧٩٫١٥١
١٨٫١٩١٫٠٨٠
٦٥٫٦٣٦٫٦١٢

٥٫٧٦٣٫٢٢١
١٢٫٢٩٥٫٨٠٢
٩٫٤٦٨٫٨٠٧
٦٤٫٠٩٨٫٨٣٨

١١٤٫٤٠٢٫١٩٧

٩١٫٦٢٦٫٦٦٨

)(٥٫٧٨٤٫٨٧٥

)(٥٫٧٨٤٫٨٧٥

١٠٨٫٦١٧٫٣٢٢

٨٥٫٨٤١٫٧٩٣

٩

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-٦

إستثمارات متاحة للبيع
تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:

أ-

٢٠١٦م
إستثمارات فى أسھم الشركة الوطنية للغازات الصناعية
إستثمارات الشركة المتحدة للزجاج
إستثمارات فى صناديق
إستثمار لدى شركات إستثمارية
ودائع إستثمارية

ب-

٥٢٫٨٨٠٫٠٠٠
٢٦٫٧٧٨٫١٩٥
١٨٦٫٢٥٧٫٢٤٠
١١٢٫٩٠١٫٢٨٨
-

٥٢٫٨٨٠٫٠٠٠
٢٧٫٧٩٤٫٢٢٨
١٦٢٫٨٠٤٫٧١٧
١١٢٫٥٢٨٫٦٨١
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٧٨٫٨١٦٫٧٢٣

٣٨٦٫٠٠٧٫٦٢٦

حركة اإلستثمار فى صناديق وإستثمارات وودائع لدى شركات إستثمارية خالل الفترة
المنتھية فى  ٣٠سبتمبر كما يلى:
٢٠١٦م

-٧

٢٠١٥م

٢٠١٥م

الرصيد اإلفتتاحى
إضافات خالل الفترة
إستبعادات
أرباح غير محققة

٢٢٠٫٦٠٧٫١٣١
١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧٩٫٧٥٦٫٦٢٨
٣٫٣٠٨٫٠٢٢

٣٠٥٫٨١١٫٥٦٤
)(٤٧٨٫١٦٦

الرصيد الختامي

٢٩٩٫١٥٨٫٥٢٥

٣٠٥٫٣٣٣٫٣٩٨

إستثمارات فى شركات زميلة
تتكون اإلستثمارات في شركات زميلة فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
نسبة الملكية
المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعى المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة

٪٣٧٫٥٧
٪٣٥
٪٣٥

٢٠١٦م

٢٠١٥م

٢٤٫١٣٣٫٦٨٩
١٨٫٨٩٢٫٧٩٣
١٩٫٩٧٤٫٤٠٠

٢٣٫٨٣٧٫١٥٨
١٨٫٧٢٨٫٣١٨
١٦٫٨٧٣٫٣٣٥

٦٣٫٠٠٠٫٨٨٢

٥٩٫٤٣٨٫٨١١

١٠

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-٨

إستثمارات عقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية في أراضى ومبانى يتم إيجارھا ألطراف خارجية بموجب عقود
إيجارات تشغيلية .تتكون الحركة في اإلستثمارات العقارية للفترة المنتھية في  ٣٠سبتمبر مما يلي:
أراضى
التكلفة
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٦م

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢

مبانى
١٣٫٦٧٦٫١٦٤

المجموع
٤٨٫١٧٠٫٣٣٦

اإلستھالك المتراكم:
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٦م

-

)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

الرصيد في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

-

)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

صافي القيمة الدفترية:
 ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢

٣

٣٤٫٤٩٤٫١٧٥

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٥م

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢

٣

٣٤٫٤٩٤٫١٧٥

١١

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

-٩

الموجودات الثابتة
تتكون الحركة فى الموجودات الثابتة للفترة المنتھية فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م مما يلى :
أراضى

مبانى وإنشاءات

سيارات
وشاحنات

آالت
ومعدات المحطات

أثاث
ومفروشات

أجھزة ومعدات

التكلفة
الرصيد فى  ١يناير ٢٠١٦م
اإلضافات
اإلستبعادات

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
-

٤٤٣٫٩٥٦٫٢٧٤
٢٫١١٤٫٤٧٥
)(٦٫٤٨٤٫٥٧٤

٥٠٣٫٥٣١٫٠٠٨
٢٥٫٨٠٦٫٥٥٣
)(١٫٣٦٠٫٨٦٢

٥٣٦٫٤٤٢٫٧٧٧
٤٫٥٣٨٫٣٥٢
)(٧٢٫٨٩٥٫٩٦٥

٢١٫٨٠٤٫٥٩٩
٧٩١٫٢١٥
)(١٫١٧٠٫٤٤١

٤٦٫٨٩٢٫٢٨٣
٥٢١٫٣٥٢
)(٨٦٧٫١٩٩

١١١٫٧٦٥٫٤٥٣
٢٫٥٢٢٫٠٠٠
)(٤٫٤٣٣٫٠٦٣

الرصيد فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤

٤٣٩٫٥٨٦٫١٧٥

٥٢٧٫٩٧٦٫٦٩٩

٤٦٨٫٠٨٥٫١٦٤

٢١٫٤٢٥٫٣٧٣

٤٦٫٥٤٦٫٤٣٦

١٠٩٫٨٥٤٫٣٩٠

٤٫٥٩٥٫١٨٤

اإلستھالك المتراكم
الرصيد فى  ١يناير ٢٠١٦م
إستھالك الفترة
إستبعادات

-

٢٧٧٫٠١٥٫٨٧٤
١٠٫٣٤٤٫١٩١
)(٦٫٣٣٦٫٨٦٩

٣٥١٫٨٠٧٫٨١١
٣١٫٠٣٥٫٦٦٠
)( ٨٧٫٨٩٢

٤١٦٫٢٩٠٫٥٢٧
١٥٫٩٣١٫٩٣٥
)(٧٢٫٨٠١٫٥٨٣

١٧٫١١٤٫٧٨٢
٧٠٨٫٣٠٦
)(١٫١٣١٫٨٠٩

٣٤٫٣١٧٫٩٤٥
٣٫٠٤٠٫٩٥٤
)(٨٦٥٫٣٣٤

١٠٧٫٧٦٣٫٧١٤
٢٫٧٨٢٫١٧١
)(٤٫٤٣٣٫٠٥٩

٣٫٦٨٩٫٦٥٥
١٨٩٫٣٠٧
)(٤٧٥٫٠٠٩

٢٣٫٥٢٥٫٢٩٩
٢٫٥٤٤٫٧١٧

الرصيد فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤

٢٨١٫٠٢٣٫١٩٦

٣٨٢٫٧٥٥٫٥٧٩

٣٥٩٫٤٢٠٫٨٧٩

١٦٫٦٩١٫٢٧٩

٣٦٫٤٩٣٫٥٦٥

١٠٦٫١١٢٫٨٢٦

٣٫٤٠٣٫٩٥٣

٢٦٫٠٧٠٫٠١٦

١٫٢١١٫٩٧١٫٢٩٣

صافى القيمة الدفترية
 ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤

١٥٨٫٥٦٢٫٩٧٩

١٤٥٫٢٢١٫١٢٠

١٠٨٫٦٦٤٫٢٨٥

٤٫٧٣٤٫٠٩٤

١٠٫٠٥٢٫٨٧١

٣٫٧٤١٫٥٦٤

١٫١٩١٫٢٣١

١٠٩٫٦٤٨٫٢٢٤

٥٦٦٫٦٥٠٫٨٢٢

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٥م

٢٢٫٨٣٤٫٤٥٤

١٧٠٫٢٤١٫٩٧٠

١٥٣٫٧٧٣٫٥٢٨

١٢٥٫٣٩٣٫٧٧٧

٣٫٥١٤٫١٠٩

١٠٫٣١٤٫٢٦٤

٥٫٠٨١٫٩١٨

١٫٠٥٤٫٥٥٦

١١٣٫٠٤١٫١٨٠

٦٠٧٫٢٤٩٫٧٥٦

ﻣﺴﻮدة

أقفاص

المجموع

عدد وأدوات

أسطوانات غاز

٤٫٨٤٣٫٨٧٦
٣٢١٫٥٦٣
)(٥٧٠٫٢٥٥

١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠
-

١٫٨٢٩٫٧٨٨٫٩٦٤
٣٦٫٦١٥٫٥١٠
)(٨٧٫٧٨٢٫٣٥٩

١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠

١٫٧٧٨٫٦٢٢٫١١٥

١٫٢٣١٫٥٢٥٫٦٠٧
٦٦٫٥٧٧٫٢٤١
)(٨٦٫١٣١٫٥٥٥

١٢

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -١٠الذمم الدائنة
تتكون الذمم الدائنة فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٦م
شركة أرامكو السعودية – مستحقات المصافي
مستحقات دائنون وموردون
دفعات مقدمة من العمالء
مبالغ محصلة تحت التسوية

٩١٫٥٨٣٫٣٦٥
٢٧٫٤٩٢٫٦٩٩
٩٫٧٤١٫٧٠٣
٤٣٫٦٥٢٫٢٦٦

٨٧٫٤٤٢٫٩٥٨
٣٥٫٨٠٣٫٧٦٣
٣٫٢٤٧٫٧٧٠
٤٧٫٧١٧٫٧٤٢

١٧٢٫٤٧٠٫٠٣٣

١٧٤٫٢١٢٫٢٣٣

 -١١اإليرادات
تتكون اإليرادات لفترة التسعة أشھر المنتھية فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
٢٠١٦م
مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات وقطع
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مردودات المبيعات

 -١٢تكلفة اإليرادات

٢٠١٥م

١٫٣٥٦٫٦٧٧٫٥٢٨
١٠٩٫٤٢٤٫٤٥٥
٧٫٨٧٧٫٦٧١
)(٥٫٠٠١٫٢٧٩

١٫٢٩١٫٩٩٨٫٧٢٩
١١٧٫٣٧٣٫٢١٢
٧٫٣٦٠٫٦٤٨
)(٥٫٧٣١٫٠٧٢

١٫٤٦٨٫٩٧٨٫٣٧٥

١٫٤١١٫٠٠١٫٥١٧

ﻣﺴﻮدة

تتكون تكلفة اإليرادات لفترة التسعة أشھر المنتھية فى  ٣٠سبتمبر مما يلي:
٢٠١٦م
قيمة شراء الغاز
رواتب وأجور
شراء أسطوانات وخزانات وقطع
قطع غيار أخرى
إستھالك موجودات ثابتة
مصروفات التشغيل
تأمين تشغيلية
إصالحات خارجية

٢٠١٥م

٩٠٠٫٣٣٤٫٢١٦
١٩٤٫٥٦٦٫٩٨١
٩٠٫٣٥٩٫١٧٩
٤٠٫٣٤٤٫٥٢٠
٦٢٫٦٢٧٫١٣١
٢٦٫٠٨٢٫٦٦٦
٥٫٧٢٨٫٦٠٤
٥٦٥٫٨٥٢

٨٥٩٫٣٦١٫٣٨٨
١٩٣٫٣٨٩٫٨٣٧
١٠١٫٣٢٠٫٧٧٤
٣٤٫٣٦٨٫٠٩٠
٥٩٫٧٦١٫٦٠١
١٢٫٢٣٩٫٣٦٤
٨٫١٥٩٫٢١٣
٥٢٩٫٢٢٠

١٫٣٢٠٫٦٠٩٫١٤٩

١٫٢٦٩٫١٢٩٫٤٨٧

١٣

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -١٣إيرادات ) مصروفات( أخرى  -صافى
تتكون اإليرادات )مصروفات( أخرى  -صافى لفترة التسعة أشھر المنتھية فى  ٣٠سبتمبر مما
يلي:
٢٠١٦م
إيجار محالت التوزيع واألقفاص
إيجار إستثمارات عقارية
أرباح )خسائر( رأسمالية بالصافى
متنوعة

٢٠١٥م

٣٫٨٢٦٫٨٩٩
٢٫٩٠٦٫٧٣٣
)(٢٢٠٫٥٣٧
٣٫٩٦٤٫١٦٦

٣٫٧٨٨٫٩٨٥
٢٫٨٨٣٫٧٥٠
١٦٫٨٥٠
٣٫١٩١٫١٧٩

١٠٫٤٧٧٫٢٦١

٩٫٨٨٠٫٧٦٤

 -١٤الزكاة الشرعية
قامت الشركة بإنھاء وضعھا الزكوى حتى عام ٢٠٠٤م  ،كما قامت بتقديم إقراراتھا الزكوية عن
األعوام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠١٥م وسددت الزكاة المستحقة بموجب تلك اإلقرارات  ،وقد ورد
من الھيئة العامة للزكاة والدخل )الھيئة ( ربوط زكوية معدلة عن األعوام من عام ٢٠٠٥م ولغاية
عام ٢٠٠٧م والتى تفيد بأن ھنالك فروقات زكوية بمبلغ  ٣٩مليون ﷼ سعودي  ،حيث قامت
الشركة باإلعتراض على ھذه الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا ً للنظام كما قدمت ضمان بنكى
للھيئة.
 -١٥توزيعات أرباح

ﻣﺴﻮدة

عام ٢٠١٥م
 بناءاً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦م تم إقتراح توزيع أرباح بمبلغ
وقدره  ٢٦٫٢٥مليون ﷼ سعودي أي ما يعادل  ٣٥ھلله لكل سھم .بعد إعتماد الجمعية
العمومية لسياسة توزيع األرباح عن كل ربع إعتباراً من الربع األول من عام ٢٠١٤م وتم
إعتماد ھذه السياسة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ ٢٠١٤/٣/٢٦م وبناءاً
على ذلك  ،قامت الشركة بتوزيع أرباح عن الربع األول في ٢٠١٥/٤/١٥م على أن تكون
األحقية لمساھمي الشركة المسجلين بسجالت تداول بنھاية يوم ٢٠١٥/٣/٣١م.


قامت الشركة بتوزيع أرباح عن الربع الثاني بمبلغ وقدره  ٢٦٫٢٥مليون ﷼ سعودي أي
ما يعادل  ٣٥ھلله لكل سھم  ،على أن تكون األحقية لمساھمي الشركة المسجلين بسجالت
تداول بنھاية تداول يوم ٢٠١٥/٦/٣٠م .



قامت الشركة بتوزيع أرباح عن الربع الثالث بمبلغ وقدره  ٢٦٫٢٥مليون ﷼ سعودي أي
ما يعادل  ٣٥ھلله لكل سھم  ،على أن تكون األحقية لمساھمي الشركة المسجلين بسجالت
تداول بنھاية تداول يوم ٢٠١٥/٩/٣٠م.

١٤

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين فى  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م
بال﷼ السعودي

 -١٥توزيعات أرباح )تابع(
عام ٢٠١٦م
 بناءاً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢م تم إقتراح توزيع أرباح بمبلغ
إجمالي قدره  ٢٢٫٥مليون ﷼ سعودي أي ما يعادل  ٣٠ھلله لكل سھم  .بعد إعتماد
الجمعية العمومية لسياسة توزيع األرباح عن كل ربع إعتباراً من الربع األول من عام
٢٠١٤م وتم إعتماد ھذه السياسة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ
٢٠١٤/٣/٢٦م وبناءاً على ذلك  ،قامت الشركة بتوزيع أرباح خالل شھر أبريل ٢٠١٦م.


خالل الربع الثاني قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٥م توزيع أرباح عن ھذا
الربع بمبلغ إجمالي قدره  ٢٢٫٥مليون ﷼ سعودي أي ما يعادل  ٣٠ھلله لكل سھم وتم
التوزيع خالل يونيو ٢٠١٦م.



خالل الربع الثالث قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح عن ھذا الربع بمبلغ إجمالي
قدره  ٢٢٫٥مليون ﷼ سعودي أي ما يعادل  ٣٠ھلله لكل سھم وسيتم التوزيع بتاريخ
٢٠١٦/١٠/١٧م .تم إظھارالمبلغ في قائمة المركز المالي األولية ضمن مستحقات
ومطلوبات متداولة أخرى .

 -١٦ربح السھم
تم إحتساب ربح السھم بقسمة الدخل من العمليات التشغيلية وصافي الدخل للفترة على عدد األسھم
القائمة خالل الفترة المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م البالغة  ٧٥مليون سھم .
ﻣﺴﻮدة

 -١٧إلتزامات محتملة
وفقا ً للمعطيات القائمة كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م ترى إدارة الشركة أنھا لن تتحمل أي مسئولية
نتيجة لحادث ناقلة الغاز في عام ٢٠١٢م  ،وفي ھذا الصدد قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع مكتب
محاماة مختص لتقديم اإلستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية ،
وقد أفاد مكتب المحاماة بأن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي  ،كما أن
فرصتھا أيضا ً قوية في رد الدعاوى المحتملة التي قد تقام مستقبالً من أي طرف متضرر من
الحادث  ،علما ً بأن اللجنة المشكلة من أمارة منطقة الرياض المختصة في تحديد األطراف
المسئولة عن الحادث لم تنتھي من أعمالھا حتى تاريخه.

١٥

