شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
مع
تقرير فحص مراجعي الحسابات

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

فــھــرس

صـفـحــة
*

تقرير فحص مراجعي الحسابات

-

*

قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة(

١

*

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(

٢

*

قائمة التغيرات فى حقوق المساھمين األولية الموجزة )غير مراجعة(

٣

*

قائمة التدفق النقدي األولية الموجزة )غير مراجعة(

٤

*

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

٢٢-٥

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-١

التنظيم وطبيعة النشاط
إســـم الشــركة

 :شركة الغاز والتصنيع األھلية.

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 إبتدا ًء 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 المباني عليھا وإستثمارھا بالبيع
واإليجار لصالح الشركة.

٥

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
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  ١أبريل وتنتھي في  ٣٠يونيو 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 المحاسبة الدولي رقم ٣٤
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة لإلصدار بتاريخ  ١ذو القعدة ١٤٣٨ھـ الموافق
 ٢٤يوليو ٢٠١٧م.

ب-

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية )بإستثناء الموجودات
والمطلوبات المالية بالقيمة 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.
٦

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٣

السياسات المحاسبية الھامة
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة مع
السياسات المتوقع تطبيقھا إلعداد القوائم المالية السنوية كما ھو مبين باإليضاح رقم ) (٢أعاله،
وھي نفس السياسات المتبعة في قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في  ١يناير ٢٠١٦م والقوائم
المالية عن السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م ،فيما يلي أھم السياسات المحاسبية الھامة
المتبعة -:
أ-

ممتلكات  ،آالت ومعدات
يتم إظھار الممتلكات  ،اآلت والمعدات بسعرالتكلفة  ،ناقصا ً اإلستھالكات المتراكمة
وخسائر اإلنخفاض.
تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء األصل وأي تكاليف أخرى مباشرة متلعقة
بوضع األصل في حالة التشغيل جاھزاً لالستخدام المقصود .يتم رسملة البرامج المتعلقة
باآللة ضمن تكلفة ھذه اآللة.
تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات  ،آالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية
لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبيلة للشركة تكمن في ذلك الجزء
إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ويتم شطب القيمة المدرجة للجزء
القديم المستبدل .تسجل التكاليف اليومية التي تتحملھا الشركة على صيانة وتشغيل الممتلكات
والمعدات في قائمة الدخل الشامل األولية االموجزة عند تكبدھا.
يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد بند من بنود الممتلكات  ،آالت
والمعدات بمقارنة المقبوضات من اإلستبعاد مع القيمة الدفترية لھذه البنود من الممتلكات ،
آالت والمعدات ويتم اإلعتراف بھا بالصافي ضمن المصاريف واإليرادات األخرى في
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.
يتم إستھالك الممتلكات  ،آالت والمعدات على مدار العمر اإلنتاجي لھا وفقا ً لطريقة القسط
السنوي الثابت ،بإستثناء األراضي فال يتم احتساب إستھالك لھا .الممتلكات  ،آالت
والمعدات المباعة أو المستبعدة وإستھالكتھا المتراكمة تستبعد من الحسابات بتاريخ بيعھا أو
إستبعادھا .يتم إعتماد النسب المئوية التالية إلستھالك الممتلكات  ،آالت والمعدات:
مباني وإنشاءات
سيارات وشاحنات
آالت ومعدات المحطات
أثاث ومفروشات
أجھزة ومعدات
أقفاص
عدد وأدوات
أسطوانات

٪٥
٪٢٠ - ٪١٠
٪١٠
٪١٠
٪٢٠
٢٠
٪١٠
٪٢٫٥

يتم قيد المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ،وعندما يصبح المشروع جاھزاً لإلستخدام يتم نقله
إلى البند الخاص به ضمن الممتلكات  ،آالت والمعدات.

٧

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي
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السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ب-

إستثمارات عقارية
تتمثل العقارات االستمثارية في أراضي ومباني تحتفظ بھا الشركة بغرض كسب إيرادات
ايجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل الزيادة في القيمة أو لكال الغرضين وال
تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في العمليات اإلدارية أو التشغيلية أو ألغراض
البيع االعتيادي.
يتم إظھار اإلستثمار في 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.

ج-

إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة )شركات مستثمر فيھا
بطريقة حقوق الملكية(  -الشركات الزميلة ھي تلك التي يكون للشركة تأثير ھام عليھا
ولكن ليست سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية .يكون للشركة تأثير ھام عندما تمتلك
حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابين  ٢٠إلى  ٥٠في المائة من رأس المال الذي يحق
لصاحبه التصويت .الشركات تحت السيطرة المشتركة ھي تلك الشركات التي يكون
للشركة سيطرة مشتركة على أنشطتھا تأسست بواسطة إتفاقية تعاقدية وتتطلب إتفاق
باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجية  .تتم محاسبة الشركات الزميلة
والشركات تحت السيطرة المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية )شركات مستثمر فيھا
بحقوق الملكية( ويتم تسجيلھا مبدئيا ً بالتكلفة .تتضمن إستثمارات الشركة الشھرة المحددة
عند اإلقتناء بعد خصم أية خسائر إنخفاض متراكمة .تتضمن القوائم المالية حصة الشركة
في األرباح والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيھا بحقوق الملكية من
تاريخ بداية ذلك التأثير الھام حتى تاريخ توقفه .عندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر
ملكيتھا في أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة الشركة إلى صفر ويتم
إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيھا الشركة إلتزامات قانونية أو
ضمانية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .تظھر قائمة األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.

د-

اإلستثمارات المتاحة 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 األولية الموجزة لحين بيعھا أو إستبعادھا أو إنخفاض
قيمتھا ،وعندئذ يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا ً ضمن قائمة التغيرات
فى حقوق المساھمين األولية الموجزة في الدخل للفترة .تسجل اإلستثمارات المتاحة للبيع
والتي ال يمكن تحديد قيمتھا العادلة بشكل موثوق به بالتكلفة المطفأة ناقصا ً أي إنخفاض فى
القيم إن وجد.

٨

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي
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السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ه-

المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل.
يتم تسجيل مخزون الغاز وفقا َ ألسعار الشراء الثابتة والمحددة من قبل شركة أرامكو
السعودية.
يتم تسجيل المخزون من األسطوانات والخزانات وقطع الغيار والمواد األخرى بالتكلفة،
ويتم تحديد تكلفة المخزون وفقا َ لطريقة المتوسط المرجح ويتم تكوين مخصص للمخزون
الراكد وبطيء الحركة بنا ًء على تقديرات اإلدارة بتاريخ إعداد القوائم المالية أولية
الموجزة.

و-

الذمم المدينة التجارية
تتمثل المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع أو خدمات منجزة ضمن النشاط
االعتيادي للشركة  ،ويتم االثبات األولي للذمم المالية التجارية بالقيمة العادلة من خالل مبلغ
المعاملة األصلي والحقا ً لالثبات األولي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة ھذا ويتم تكوين
مخصص للديون المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھناك دليل موضوعي يشير إلى
احتمالية عدم التمكن من تحصيل ھذه الذمم.

ز-

الھبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات في وجود ھبوط في قيمة
الموجودات غير المالية وفي حالة وجود مؤشرات يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك
األصل لتحديد حجم ھذه الخسارة .وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة
لإلسترداد لذلك األصل بمفرده ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة القابلة
لتوليد النقد التي ينتمي إليھا ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد
بأقل من قيمته الدفترية عندئذ تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى
قيمتھا القابلة لإلسترداد .ويتم اثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل كمصروفات في
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة للفترة المالية التي تحدث
فيھا.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو
الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة لإلسترداد له ،على أن ال تزيد تكلفته بعد
زيادتھا عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة
اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة .يتم إثبات
عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر األولية الموجزة للفترة المالية التي تحدث فيھا.

ح-

الزكاة الشرعية
يتم احتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة المالية على أساس تقديري وفقا ً لتعليمات الھيئة
العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،ويحمل على قائمة الدخل األولية ،أية
فروقات بين التقديرات الزكوية خالل الفترات المالية األولية واالحتساب الزكوي النھائي
تتم تسويتھا في نھاية السنة.

٩

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -٣السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ط-

مزايا الموظفين
خطة المساھمات المحددة
تلتزم الشركة بتحمل حصتھا من اشتراكات التأمينات اإلجتماعية لمنسوبيھا وفقا ً لنظام
التأمينات اإلجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
اإلجازات السنوية
يتم عمل استحقاق لإللتزامات المقدرة للعاملين الخاصة باإلجازات السنوية وفقا ً لنظام العمل
والعمال السعودي.
مكافأة نھاية الخدمة
يتم تحديد القيمة الحالية لتكلفة مكافاة نھاية الخدمة للموظفين بواسطة خبير اكتواري ويتم
تسديدھا عند نھاية الخدمة وفقا ً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.
إعادة القياس والتي تتألف من المكاسب والخسائر اإلكتوارية ،وتأثير سقف األصول
)بإستثناء المبالغ المتضمنة في صافي العوائد على صافي إلتزامات المنافع المحددة(
والعوائد على أصول البرنامج )بإستثناء المبالغ المتضمنة في صافي العوائد على صافي
إلتزامات المنافع المحددة( يتم االعتراف بھا على الفور في قائمة المركز المالي األولية
الموجزة وضمن األرباح المبقاة من خالل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثھا .ال يتم
إعادة تصنيف إعادة القياس في الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

ي-

الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات مستلمة  ،سوا ًء تم إصدار
فواتير بموجبھا إلى الشركة أو ال.

ك-

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن
حدث سابق  ،وھناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام  ،وإمكانية تقدير المبلغ
بشكل يعتمد عليه.

ل-

اإلحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركات ونظام الشركة األساسي فإنه يتم تحويل  ٪١٠من صافي الدخل لتكوين
اإلحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي
النظامي  ٪٣٠من رأس المال المدفوع.
تحقق اإليرادات

م-

-

ي تم إثب ات مبيع ات الغ از واألس طوانات والخزان ات عن د تس ليمھا للعم الء والم وزعين
وإصدار 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 طة
الشركة المستثمر فيھا.
ي تم إثب ات إي رادات اإليج ارمن إس تثمارات العق ارات بموج ب اإلس تحقاق حس ب عق ود
اإليجار.
١٠

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ن-

المصروفات
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصاريف الناتجة عن مجھودات الشركة في وظائف البيع
والتسويق والتوزيع ،كافة المصروفات األخرى بخالف التكاليف المباشرة وأعباء التمويل
يتم تصنيفھا كمصروفات عمومية وإدارية .يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة
المبيعات ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمر ،على
أساس منتظم.

س -المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي ال تنطبق عليھا المعلومات القطاعية.
ع-

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.

ف -ربحية السھم
يتم عرض ربحية األسھم األساسية وربحية األسھم المخفضة )إن وجدت( وذلك لألسھم
العادية ،حيث يتم احتساب ربحية األسھم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة
األسھم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل الفترة،
معدلة بعدد األسھم العادية المعاد شراؤھا أو المصدرة خالل الفترة .ويتم احتساب ربحية
األسھم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للشركة والمتوسط
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األسھم العادية المخفضة المحتمل
إصدارھا.
ص -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 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
األولية الموجزة.
ق-

النقد وما في حكمه
لغرض إعداد قائمة التدفق النقدي األولية الموجزة 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.

١١

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
ر-

معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة
فيما يلي المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية
الموجزة للشركة وتفسيراتھا وتنوي الشركة تطبيق ھذه المعايير حيثما يكون مالئما ً عندما
تكون سارية المفعول.
المعايير الجديدة:
 المعيار الدولي للتقاير المالية رقم )" (٩األدوات المالية" )يطبق في  ١يناير ٢٠١٨م(.
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" (١٥اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
)يطبق في  ١يناير ٢٠١٨م(.
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" (١٦عقود اإليجار" )يطبق في  ١يناير ٢٠١٩م(.
التعديالت
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" (٢تصنيف وقياس الدفعات على أساس األسھم"
)يطبق في  ١يناير ٢٠١٨م مع السماح بالتطبيق المبكر(.
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٠والمعيار الدولي رقم ) (٢٨بيع أو المساھمة
في األصول مابين المستثمرين فى الشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة )يطبق في
 ١يناير ٢٠١٨م(.
 المعيار المحاسبي رقم ) (٤٠تفسير نقل األصول من وإلى الممتلكات اإلستھالكية
)يطبق في  ١يناير ٢٠١٨م(.
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )" (٤عقود التأمين" المتعلقة بالتواريخ
المختلفة للسريان الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (٩ومعيار عقود
التأمين الجديدة القادم ) يطبق في  ١يناير ٢٠١٨م(.
التحسينات
 التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورات ٢٠١٤م ٢٠١٦ -م،
والتعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )) (١يطبق في األول من
يناير ٢٠١٨م(.
تتوقع الشركة أن تقوم بتطبيق المعايير والتفسيرات أعاله )التحسينات( في البيانات المالية
حسب التاريخ المذكور في المعيار مع عدم وجود تأثير جوھري على البيانات المالية
للشركة.

١٢

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٤

ممتلكات  ،آالت ومعدات
تتكون الحركة في الممتلكات  ،آالت والمعدات لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م مما يلي:
التكلفــة
البيـان

أراضي
مباني وإنشاءات
سيارات وشاحنات
آالت ومعدات المحطات
أثاث ومفروشات
أجھزة ومعدات
أقفاص
عدد وأدوات
أسطوانات الغاز
مشروعات تحت التنفيذ

صافي القيمة الدفترية
رصيد
٢٠١٦/١٢/٣١م
٢٠١٧/٠٦/٣٠م

٢٠١٦/٠١/٠١م

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
٤٤٠٫٤٦٦٫٣١٣
٥٥٤٫٠٢٨٫٣٥٥
٤٦٨٫٧٩٤٫١٩٥
٢١٫٨١٦٫٨٤٣
٤٦٫٨٧٦٫١٩٧
١٠٩٫٨٥٤٫٣٩٠
٤٫٦٩٢٫٣١٤
١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠
١٤٤٫٥٢٩٫٤٧٩

٣٩٤٫٥٠٦
٥٨٢٫٢٢٥
٢٫١٧٤٫٣٢٤
١٣٤٫٩٩٦
٥٨٫٤٦٩
٤٫٧٥٠
٤٢٫٠٧٦٫٢٥٠

)( ٧٦٠٫٢٨٥
)(٤٦٫٨٨٩٫٣٣٠
)( ٩٦٥٫٢٦٦
)( ٦٦٤٫٣٤٦
)( ٩٩١٫٨٢٣
)( ٦٫٠٧٣٫٣٥١
(
)١٩٫١٥٠
)(١٠٫٠٦٠٫٧٧٠

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
٤٤٠٫١٠٠٫٥٣٤
٥٠٧٫٧٢١٫٢٥٠
٤٧٠٫٠٠٣٫٢٥٣
٢١٫٢٨٧٫٤٩٣
٤٥٫٩٤٢٫٨٤٣
١٠٣٫٧٨١٫٠٣٩
٤٫٦٧٧٫٩١٤
١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠
١٧٦٫٥٤٤٫٩٥٩

٢٨٤٫٤٩٠٫٨٨٨
٣٩٤٫٤٦٠٫١٩٠
٣٦٤٫٧٤٨٫١٠١
١٦٫٩٤٢٫٩٧٧
٣٧٫٥٠٦٫٩٠٠
١٠٦٫٨٥٣٫٢٤٩
٣٫٤٦١٫٩٢٢
٢٦٫٩١٨٫٢٥٥
-

٦٫٩٢٣٫٠٣١
٢١٫٨٢٦٫٨٠٦
١٠٫٥٩٥٫٢٨٢
٤٧٢٫٤١٥
١٫٩٦١٫٠٤٤
١٫٠٢٠٫٩٩٩
١٠٥٫٨١٧
١٫٦٩٦٫٤٧٨
-

)( ٢٩٧٫٧٧٨
)(٤٦٫٦٢٥٫٨٤٣
)( ٧٨٣٫١٢٦
)( ٦٠٠٫١٨٥
)( ٩٩١٫٨٢١
)( ٦٫٠٧٣٫٣٤٣
(
)١١٫٣١٦
-

٢٩١٫١١٦٫١٤١
٣٦٩٫٦٦١٫١٥٣
٣٧٤٫٥٦٠٫٢٥٧
١٦٫٨١٥٫٢٠٧
٣٨٫٤٧٦٫١٢٣
١٠١٫٨٠٠٫٩٠٥
٣٫٥٥٦٫٤٢٣
٢٨٫٦١٤٫٧٣٣
-

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
١٤٨٫٩٨٤٫٣٩٣
١٣٨٫٠٦٠٫٠٩٧
٩٥٫٤٤٢٫٩٩٦
٤٫٤٧٢٫٢٨٦
٧٫٤٦٦٫٧٢٠
١٫٩٨٠٫١٣٤
١٫١٢١٫٤٩١
١٠٧٫١٠٣٫٥٠٧
١٧٦٫٥٤٤٫٩٥٩

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
١٥٥٫٩٧٥٫٤٢٥
١٥٩٫٥٦٨٫١٦٥
١٠٤٫٠٤٦٫٠٩٤
٤٫٨٧٣٫٨٦٦
٩٫٣٦٩٫٢٩٧
٣٫٠٠١٫١٤١
١٫٢٣٠٫٣٩٢
١٠٨٫٧٩٩٫٩٨٥
١٤٤٫٥٢٩٫٤٧٩

٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤
١٦٦٫٩٤٠٫٤٠٠
١٥١٫٧٢٣٫١٩٦
١٢٠٫١٥٢٫٢٥٠
٤٫٦٨٩٫٨١٧
١٢٫٥٧٤٫٣٣٨
٤٫٠٠١٫٧٣٩
١٫١٥٤٫٢٢٠
١١٢٫١٩٢٫٩٤١
١٧٧٫٣٩٤٫٦٧٧

١٫٩٥١٫٦١٠٫٧٨٠

٤٥٫٤٢٥٫٥٢٠

)(٦٦٫٤٢٤٫٣٢١

١٫٩٣٠٫٦١١٫٩٧٩

١٫٢٣٥٫٣٨٢٫٤٨٢

٤٤٫٦٠١٫٨٧٢

)(٥٥٫٣٨٣٫٤١٢

١٫٢٢٤٫٦٠٠٫٩٤٢

٧٠٦٫٠١١٫٠٣٧

٧١٦٫٢٢٨٫٢٩٨

٧٧٥٫٦٥٨٫٠٣٢

رصيد
٢٠١٧/٠١/٠١م

إضافات

اإلستھالك المتراكم
إستبعادات
وتصنيفات

رصيد
٢٠١٧/٠٦/٣٠م

رصيد
٢٠١٧/٠١/٠١م

ﻣﺴﻮدة

إستھالك الفترة

إستھالك مستبعد

رصيد
٢٠١٧/٠٦/٣٠م

١٣

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٥

إستثمارات عقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية في أراضي ومباني يتم إيجارھا ألطراف خارجية بموجب عقود إيجار
تشغيلية ،وتتكون مما يلي:
أراضي

-٦

المجموع

مباني

التكلفة
اإلستھالك المتراكم

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢
-

١٣٫٦٧٦٫١٦٤
)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

٤٨٫١٧٠٫٣٣٦
)(١٣٫٦٧٦٫١٦١

صافي القيمة الدفترية:
 ٣٠يونيو ٢٠١٧م )غير مراجعة(

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢

٣

٣٤٫٤٩٤٫١٧٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م )مراجعة(
 ١يناير ٢٠١٦م )مراجعة(

٣٤٫٤٩٤٫١٧٢
٣٤٫٤٩٤٫١٧٢

٣
٣

٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥

إستثمارات فى شركات زميلة
تتكون اإلستثمارات في شركات زميلة مما يلي:
 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(

نسبة الملكية
المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعى المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة

٪٣٧٫٥٧
٪٣٥
٪٣٥
ﻣﺴﻮدة

-٧

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

٢٩٫٠٣٣٫١٣٠
١٨٫٥٠٠٫٣٩٥
٢٣٫٦٦٢٫٤٤٢

٢٤٫١٣٣٫٦٨٩
١٩٫٢٤٥٫٩٥٣
٢٠٫٨٣٦٫٤٢٨

٢٤٫١٣٣٫٦٨٩
٢٠٫٢١٦٫٢٠١
١٨٫٩٩٠٫٤٣٩

٧١٫١٩٥٫٩٦٧

٦٤٫٢١٦٫٠٧٠

٦٣٫٣٤٠٫٣٢٩

إستثمارات متاحة للبيع
أ-

تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

٥٢٫٨٨٠٫٠٠٠
١٨٫١٣٧٫٢٦٣

٥٢٫٨٨٠٫٠٠٠
٢٠٫١٣٧٫٢٦٣

٥٢٫٨٨٠٫٠٠٠
٢٧٫٧٩٤٫٢٢٨

٤٢٤٫٠٨٤٫٥٨٧

٢٦٧٫٢٩٤٫١٧٩

١٩٠٫٩٨٩٫٩٩١

٤٩٥٫١٠١٫٨٥٠

٣٤٠٫٣١١٫٤٤٢

٢٧١٫٦٦٤٫٢١٩

 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(
الشركة الوطنية للغازات الصناعية
الشركة المتحدة للزجاج
إستثمار في صناديق لدى شركات إستثمارية
ودائع إستثمارية

ب-

حركة اإلستثمار فى صناديق وإستثمارات وودائع لدى شركات إستثمارية كما يلي:
 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

الرصيد اإلفتتاحي
إضافات خالل الفترة
إستبعادات
تسوية مكاسب غير محققة من تقييم
إستثمارات متاحة للبيع

٢٦٧٫٢٩٤٫١٧٩
٢٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٩٠٫٩٨٩٫٩٩١
١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٨٥٫١٣٩٫٤٨٩

٢٢٣٫١١٠٫٢٩١
١٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٤٫٩٥٧٫٣١٨

)(٥٫٢٠٩٫٥٩٢

٦٫٤٤٣٫٦٧٧

٢٫٨٣٧٫٠١٨

الرصيد الختامي

٤٢٤٫٠٨٤٫٥٨٧

٢٦٧٫٢٩٤٫١٧٩

١٩٠٫٩٨٩٫٩٩١

١٤

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

-٨

مخزون
يتكون المخزون مما يلي:

-٩

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

غاز
أسطوانات
خزانات
قطع غيار ومواد أخرى

٧٫١٨٨٫٦٤٨
٤٩٫٣٦٣٫٣٦٨
١٥٫٥٥٨٫٣٩٤
٦٤٫٣٢٣٫٧٩٣

٢٢٫٤٢٨٫٨١٩
٤٦٫٢٩٠٫٤٩٨
١٩٫٧٣٩٫٦٩٨
٦٧٫٠٥٦٫٥٠٨

١٤٫٩٧١٫٦٣٧
١٩٫٧٢٨٫٠٩٧
١٣٫٨٨٣٫٤١١
٦٣٫٧٨٩٫٣٨٦

مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

١٣٦٫٤٣٤٫٢٠٣
)(٥٫٧٨٤٫٨٧٥

١٥٥٫٥١٥٫٥٢٣
)(٥٫٧٨٤٫٨٧٥

١١٢٫٣٧٢٫٥٣١
)(٥٫٧٨٤٫٨٧٥

١٣٠٫٦٤٩٫٣٢٨

١٤٩٫٧٣٠٫٦٤٨

١٠٦٫٥٨٧٫٦٥٦

نقد وأرصدة لدى البنوك
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(
نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

٥٧٥٫٠٠٠
٨٢٫١٣٨٫٧٩٤

٥٨٫٢٧١٫٥٨٥

٥٢٫٨٣٠٫٣٧٢

٨٢٫٧١٣٫٧٩٤

٥٨٫٢٧١٫٥٨٥

٥٢٫٨٣٠٫٣٧٢

ﻣﺴﻮدة

 -١٠ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
تتكون الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى مما يلي:
 ٣٠يونيو ٢٠١٧م
)غير مراجعة(
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
مبالغ محصلة تحت التسوية
تأمين أقفاص وعمالء
الصندوق الخيري وصندوق الجزاءات للموظفين
دائنو توزيعات أرباح المساھمين
مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مستحقات ومخصصات أخرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
)مراجعة(

 ١يناير ٢٠١٦م
)مراجعة(

١٠٨٫٢٢٩٫٦٧١
٨٫١٣٤٫٣٠١
٣٫٥٥٠٫٠٠٠
٣٥٫١٩٣٫٤٨٩
٢٫٧٧٧٫١٨٠
٢٫٩٧٠٫٥٨٩
٣٣٫٨٥٥٫٧٤٣
٤٧٫٩٧٠٫٩٠٧

٣٨٫٧١٦٫٥٦٥
٧٫٢٢٧٫٩١٨
١٫٦٩٣٫٠٣٩
٣٧٫١٤٢٫٠٨٢
٢٫٧٠٣٫٢٠٠
٢٫٧٢٢٫٢٤٣
٣٣٫٥٩٤٫٨٨٨
٢٫١٣٦٫٠٦٥
٤٨٫٤٢٨٫١٩١

٤١٫٢٩٧٫٧٣١
٦٫٧١٨٫٨٩٥
١٫٨١٩٫٧٥٢
٤٣٫٨٦٨٫٩٣٢
١٫١٤١٫٤٠٠
٢٫٦٨٢٫٣٥٣
٣٣٫٠٧١٫٦٦٠
٢٫١٠٠٫٠٠٠
٥٢٫٩٢٨٫١٩١

٢٤٢٫٦٨١٫٨٨٠

١٧٤٫٣٦٤٫١٩١

١٨٥٫٦٢٨٫٩١٤

١٥

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١١إيرادات
تتكون اإليرادات لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو مما يلي:

مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات وقطع
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مردودات المبيعات

٢٠١٧م
)غير مراجعة(

٢٠١٦م
)غير مراجعة(

٩٥٤٫٠٧٢٫٧٨٠
٦٣٫١٢٩٫١٨١
٥٫٣٧٩٫٥٢٨
)(٣٫١٤٩٫٩٩٧

٩٣٠٫٨٥٠٫٢٠٩
٨٢٫٧١٧٫٣٦١
٥٫٠٠١٫٢٣٢
)(٣٫٦٤٤٫١٣٧

١٫٠١٩٫٤٣١٫٤٩٢

١٫٠١٤٫٩٢٤٫٦٦٥

 -١٢تكلفة اإليرادات
تتكون تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو مما يلي:

تكلفة الغاز
رواتب وأجور
تكلفة أسطوانات وخزانات وقطع
قطع غيار أخرى
خسارة األسطوانات التالفة
إستھالك موجودات ثابتة
مصروفات التشغيل
تأمين تشغيلية
إصالحات خارجية

ﻣﺴﻮدة

٢٠١٧م
)غير مراجعة(

٢٠١٦م
)غير مراجعة(

٦٣٦٫٤٦٣٫٠٠١
١٢٥٫٤٧٧٫٧٦١
٥٠٫٢٢٣٫٤٢٣
٢٤٫٧٨٥٫٧١١
٩٫٥٠٣٫٨٣٠
٣٩٫٦٢٤٫٠٥٠
١٧٫٠٥٦٫٥٢٠
٥٫٧١٨٫٨٧٦
٩٢٨٫٣٥٦

٦١٨٫٤٥١٫٤٧١
١١٩٫٤٠٢٫٨٦٤
٦٧٫٥٩٢٫٨٨١
٢٧٫٥٦٠٫٧٩٠
٩٫٦٥٨٫٦١٢
٣٩٫٠٢٥٫٢٠٠
٢١٫٦٢٤٫٣٩١
٤٫١٩٢٫٨٠٦
٣٣٧٫٩٨١

٩٠٩٫٧٨١٫٥٢٨

٩٠٧٫٨٤٦٫٩٩٦

 -١٣إيرادات إستثمارات  -صافي
تتكون إيرادات اإلستثمارات  -صافي لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو مما يلي:
٢٠١٧م
)غير مراجعة(
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع و قصيرة األجل  -صافي
إستثمارات عقارية

٢٠١٦م
)غير مراجعة(

١٠٫٤٤٦٫٨٨٢
٢١٫٨١٢٫٩٠٧
١٫٠٧٢٫٥٠٠

٨٥٧٫٦٤٧
١١٫٦٤٥٫٣١٠
١٫٩٤٠٫٦٠٠

٣٣٫٣٣٢٫٢٨٩

١٤٫٤٤٣٫٥٥٧

١٦

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٤إيرادات )مصروفات( أخرى  -صافى
تتكون اإليرادات )مصروفات( أخرى  -صافي لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو مما يلي:
٢٠١٧م
)غير مراجعة(
إيجار محالت التوزيع واألقفاص
أرباح )خسائر( رأسمالية  -صافي
متنوعة

٢٠١٦م
)غير مراجعة(

٢٫٦٤٥٫٥٦٢
٥٫٦٤٧٫٨٦٣
٥٫٠٠٦٫٨٧٥

٢٫٥٥١٫٢٦٦
٥٫٨١٤
٣٫٤٧٠٫١٨٩

١٣٫٣٠٠٫٣٠٠

٦٫٠٢٧٫٢٦٩

 -١٥الزكاة الشرعية
قامت الشركة بإنھاء وضعھا الزكوي حتى نھاية عام ٢٠٠٤م .قامت الھيئة العامة الزكاة والدخل
)الھيئة( بعمل الربط الزكوي للشركة لألعوام من ٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٧م ،نتج عنه إلتزام زكوي
إضافي على الشركة بمبلغ  ٣٩مليون ﷼ سعودي ،حيث قامت الشركة باإلعتراض على ھذه
الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا ً للنظام ،ولم يتم اإلنتھاء من ھذا األمر حتى تاريخه ،وتم تقديم
ضمان بنكي للھيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ  ٣٩مليون ﷼ سعودي بھذا الخصوص.
قدمت الشركة اإلقرار الزكوي لألعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٥م إلى الھيئة العامة للزكاة والدخل
وقامت بدفع مبلغ الزكاة ،وحصلت على خطاب تسھيل يسري مفعوله حتى  ٢٣مارس ٢٠١٧م.
خالل الربع الثاني من العام ٢٠١٧م أصدرت الھيئة العامة للزكاة والدخل )الھيئة( الربط الزكوي
النھائي للشركة لألعوام ٢٠٠٨م٢٠٠٩ ،م و ٢٠١٠م .االلتزام الزكوي اإلضافي الناتج عن ھذه
الربط الزكوي النھائي بلغ  ٥٨٫٥مليون ﷼ سعودي ،تم االعتراض عليه من قبل الشركة .بنا ًء
على مراجعة مستشار الزكاة للشركة لھذا الربط الزكوي ،فإن للشركة أسباب قوية صالحة لتقديم
اعتراض للھيئة لمراجعة الربط الزكوي لصالحھا ،بحيث ال يترتب عليه أي إلتزامات جوھرية
تؤثر في القوائم المالية .تتشاور اإلدارة حاليا ً مع مستشار الزکاة في عملية إعداد خطاب
االعتراض الذي سيقدم إلی الھيئة.
ﻣﺴﻮدة

١٧

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٦توزيعات أرباح
خالل ديسمبر ٢٠١٦م أوصى مجلس اإلدارة الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على
المساھمين عن ھذا الربع الرابع بمبلغ إجمالي قدره  ٢٦٫٢٥مليون ﷼ سعودي أي ما يعادل ٣٥
ھللة لكل سھم ،والتي تم إعتمادھا من قبل الجمعية العامة العادية للمساھمين في تاريخ  ١٤فبراير
٢٠١٧م ،وتم دفعھا خالل الفترة المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٧م.
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األھلية بتاريخ  ٠٢مايو ٢٠١٧م بتوزيع أرباح نقدية
على مساھمي الشركة عن الربع األول من السنة المالية ٢٠١٧م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره
 ٢٦٫٢٥مليون ﷼ سعودي .عدد األسھم المستحقة لألرباح  ، ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠حصة السھم الواحد
 ٠٫٣٥﷼  ،نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسھم  ، ٪٣٫٥تاريخ األحقية نھاية تداول يوم
الثالثاء  ٠٩مايو ٢٠١٧م  ،للمساھمين المالكين لألسھم يوم اإلستحقاق والمقيدين في سجل الشركة
لدى مركز اإليداع في نھاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق  ،تاريخ التوزيع  ٢٢مايو
٢٠١٧م.
 -١٧ربح السھم
تم إحتساب ربح السھم بقسمة الدخل خالل الفترة المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م و ٢٠١٦م على
عدد األسھم األساسية والمخفضة والبالغة  ٧٥مليون سھم.
 -١٨إلتزامات محتملة
باإلشارة إلى حادثة انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العام ٢٠١٢م ،تم خالل
شھر مايو ٢٠١٧م استالم الئحة دعوى أقامھا المدعي العام بھيئة التحقيق واالدعاء العام ضد
الشركة وخمسة أطراف أخرى .وفقا ً لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة القانونية للشركة
بخصوص ھذه الدعوى القضائية ،فإن القضية ال زالت في بدايتھا وبناء على ما سبق وعلى
المعطيات الحالية ،فإنه ال يمكن تحديد مدى قوة الموقف القانوني للشركة من ضعفه ،وبالتالي فإن
اإللتزامات المالية التي قد تنتج عن ھذه القضية -إن وجدت -ال يمكن تحديدھا وتسجيلھا بدفاتر
الشركة في الوقت الحالي.
ﻣﺴﻮدة

١٨

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٩أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية األولية
الموجزة كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م بنا ًء على تعليمات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين علما ً
أن التطبيق االلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية في  ١يناير ٢٠١٧م.
ھذا وقد قامت الشركة بتعديل القوائم المالية األولية الموجزة نتيجة تطبيق المعايير الدولية لتتماشى
مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " ١تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية للمرة األولى".
أ-

تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة المركز المالي كما
في  ١يناير ٢٠١٦م

إيضاح

األرصدة كما تم عرضھا
سابقا ُ بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
إستثمارات فى شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع

٧٧٥٫٦٥٨٫٠٣٢
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٣٫٣٤٠٫٣٢٩
٢٧١٫٦٦٤٫٢١٩

-

٧٧٥٫٦٥٨٫٠٣٢
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٣٫٣٤٠٫٣٢٩
٢٧١٫٦٦٤٫٢١٩

إجمالى الموجودات غبر المتداولة

١٫١٤٥٫١٥٦٫٧٥٥

-

١٫١٤٥٫١٥٦٫٧٥٥

الموجودات المتداولة
المخزون
ذمم مدينة تجارية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات قصيرة األجل
تقد وأرصدة لدى البنوك

١٠٦٫٥٨٧٫٦٥٦
٤٠٫٣٠٦٫٦٦٣
٣١٫٣٤٩٫٢٧٧
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٢٫٨٣٠٫٣٧٢

-

١٠٦٫٥٨٧٫٦٥٦
٤٠٫٣٠٦٫٦٦٣
٣١٫٣٤٩٫٢٧٧
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٢٫٨٣٠٫٣٧٢

إجمالي الموجودات المتداولة

٢٦١٫٠٧٣٫٩٦٨

-

٢٦١٫٠٧٣٫٩٦٨

إجمالى الموجودات

١٫٤٠٦٫٢٣٠٫٧٢٣

-

١٫٤٠٦٫٢٣٠٫٧٢٣

ﻣﺴﻮدة

حقوق المساھمين والمطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
إحتياطى نظامى
إحتياطى عام
أرباح مبقاة
مكاسب غير محققة من تقييم إستثمارات

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫٠١٧٫٥٢٤
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٢٢٫٠١١٫٣٢٧
٣٫٩١٧٫٩٥٧

)(١٧٫٠٠٠٫٣٨٦
-

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫٠١٧٫٥٢٤
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٥٫٠١٠٫٩٤١
٣٫٩١٧٫٩٥٧

إجمالى حقوق المساھمين

١٫٠٥٢٫٦٠٢٫٣٦٥

)(١٧٫٠٠٠٫٣٨٦

١٫٠٣٥٫٦٠١٫٩٧٩

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نھاية الخدمة

١٥٩٫٦١٩٫٦١٤

١٧٫٠٠٠٫٣٨٦

١٧٦٫٦٢٠٫٠٠٠

إجمالى المطلوبات غير المتداولة

١٥٩٫٦١٩٫٦١٤

١٧٫٠٠٠٫٣٨٦

١٧٦٫٦٢٠٫٠٠٠

المطلوبات المتداولة
مخصص الزكاة الشرعية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

٨٫٣٧٩٫٨٣٠
١٨٥٫٦٢٨٫٩١٤

-

٨٫٣٧٩٫٨٣٠
١٨٥٫٦٢٨٫٩١٤

إجمالي المطلوبات المتداولة

١٩٤٫٠٠٨٫٧٤٤

-

١٩٤٫٠٠٨٫٧٤٤

إجمالى المطلوبات

٣٥٣٫٦٢٨٫٣٥٨

١٧٫٠٠٠٫٣٨٦

٣٧٠٫٦٢٨٫٧٤٤

إجمالى حقوق المساھمين والمطلوبات

١٫٤٠٦٫٢٣٠٫٧٢٣

-

١٫٤٠٦٫٢٣٠٫٧٢٣

١٩

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٩أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تابع(
ب-

تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة المركز المالي كما
في  ٣٠يونيو ٢٠١٦م:
األرصدة كما تم عرضھا
سابقا ُ بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
إستثمارات فى شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع

٧٤٨٫٣٢٦٫١٥٩
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٢٫٠١٠٫٤٧٥
٤٢٨٫٨٤١٫١٤١

-

٧٤٨٫٣٢٦٫١٥٩
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٢٫٠١٠٫٤٧٥
٤٢٨٫٨٤١٫١٤١

إجمالى الموجودات غبر المتداولة

١٫٢٧٣٫٦٧١٫٩٥٠

-

١٫٢٧٣٫٦٧١٫٩٥٠

الموجودات المتداولة
المخزون
ذمم مدينة تجارية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات قصيرة األجل
تقد وأرصدة لدى البنوك

١١٢٫٠٩٩٫٩٠٠
٥٠٫٨٠٦٫١٣٨
٥٥٫٢٤٦٫٥٠٤
٦٩٫٠٠٠٫٤٩٠

-

١١٢٫٠٩٩٫٩٠٠
٥٠٫٨٠٦٫١٣٨
٥٥٫٢٤٦٫٥٠٤
٦٩٫٠٠٠٫٤٩٠

إجمالى الموجودات المتداولة

٢٨٧٫١٥٣٫٠٣٢

-

٢٨٧٫١٥٣٫٠٣٢

إجمالى الموجودات

١٫٥٦٠٫٨٢٤٫٩٨٢

-

١٫٥٦٠٫٨٢٤٫٩٨٢

حقوق المساھمين والمطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
إحتياطى نظامى
إحتياطى عام
أرباح مبقاة
مكاسب غير محققة من تقييم إستثمارات

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫٠١٧٫٥٢٤
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٤٩٫٢١٤٫٤٧١
٦٫٢٣٤٫٣٦٧

)(١٥٫٩٠٠٫٥٧٦
-

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫٠١٧٫٥٢٤
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٣٣٫٣١٣٫٨٩٥
٦٫٢٣٤٫٣٦٧

إجمالى حقوق المساھمين

١٫٠٨٢٫١٢١٫٩١٩

)(١٥٫٩٠٠٫٥٧٦

١٫٠٦٦٫٢٢١٫٣٤٣

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نھاية الخدمة

١٦٣٫٧٧٨٫٦٨٧

١٥٫٩٠٠٫٥٧٦

١٧٩٫٦٧٩٫٢٦٣

إجمالى المطلوبات غير المتداولة

١٦٣٫٧٧٨٫٦٨٧

١٥٫٩٠٠٫٥٧٦

١٧٩٫٦٧٩٫٢٦٣

المطلوبات المتداولة
مخصص الزكاة الشرعية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

٦٫٧٣٢٫٧٤٤
٣٠٨٫١٩١٫٦٣٢

-

٦٫٧٣٢٫٧٤٤
٣٠٨٫١٩١٫٦٣٢

إجمالي المطلوبات المتداولة

٣١٤٫٩٢٤٫٣٧٦

-

٣١٤٫٩٢٤٫٣٧٦

إجمالى المطلوبات

٤٧٨٫٧٠٣٫٠٦٣

١٥٫٩٠٠٫٥٧٦

٤٩٤٫٦٠٣٫٦٣٩

إجمالى حقوق المساھمين والمطلوبات

١٫٥٦٠٫٨٢٤٫٩٨٢

-

١٫٥٦٠٫٨٢٤٫٩٨٢

ﻣﺴﻮدة

٢٠

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٩أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تابع(
ج-

تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة المركز المالي كما
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م:
األرصدة كما تم عرضھا
سابقا ُ بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
إستثمارات فى شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع

٧١٦٫٢٢٨٫٢٩٨
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٤٫٢١٦٫٠٧٠
٣٤٠٫٣١١٫٤٤٢

-

٧١٦٫٢٢٨٫٢٩٨
٣٤٫٤٩٤٫١٧٥
٦٤٫٢١٦٫٠٧٠
٣٤٠٫٣١١٫٤٤٢

إجمالى الموجودات غبر المتداولة

١٫١٥٥٫٢٤٩٫٩٨٥

-

١٫١٥٥٫٢٤٩٫٩٨٥

الموجودات المتداولة
المخزون
ذمم مدينة تجارية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات قصيرة األجل
تقد وأرصدة لدى البنوك

١٤٩٫٧٣٠٫٦٤٨
٤٤٫٧٩١٫٣٢٧
٢٦٫٦٨٢٫٩٧٦
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٨٫٢٧١٫٥٨٥

-

١٤٩٫٧٣٠٫٦٤٨
٤٤٫٧٩١٫٣٢٧
٢٦٫٦٨٢٫٩٧٦
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٨٫٢٧١٫٥٨٥

إجمالى الموجودات المتداولة

٣٢٤٫٤٧٦٫٥٣٦

-

٣٢٤٫٤٧٦٫٥٣٦

إجمالى الموجودات

١٫٤٧٩٫٧٢٦٫٥٢١

-

١٫٤٧٩٫٧٢٦٫٥٢١

حقوق المساھمين والمطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
إحتياطى نظامى
إحتياطى عام
أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعھا
مكاسب غير محققة من تقييم إستثمارات

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٠٫٥٥١٫٢٦٥
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٥٧٫٢٢٨٫٩٢٥
٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠
١٠٫٣٦١٫٦٣٦

)(١٥٫٦١٤٫٤٦٢
-

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٠٫٥٥١٫٢٦٥
٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧
٤١٫٦١٤٫٤٦٣
٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠
١٠٫٣٦١٫٦٣٦

إجمالى حقوق المساھمين

١٫١٣٥٫٠٤٧٫٣٨٣

)(١٥٫٦١٤٫٤٦٢

١٫١١٩٫٤٣٢٫٩٢١

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نھاية الخدمة

١٦٠٫٤٢٩٫٢٣٦

١٥٫٦١٤٫٤٦٢

١٧٦٫٠٤٣٫٦٩٨

إجمالى المطلوبات غير المتداولة

١٦٠٫٤٢٩٫٢٣٦

١٥٫٦١٤٫٤٦٢

١٧٦٫٠٤٣٫٦٩٨

المطلوبات المتداولة
مخصص الزكاة الشرعية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

٩٫٨٨٥٫٧١١
١٧٤٫٣٦٤٫١٩١

-

٩٫٨٨٥٫٧١١
١٧٤٫٣٦٤٫١٩١

إجمالي المطلوبات المتداولة

١٨٤٫٢٤٩٫٩٠٢

-

١٨٤٫٢٤٩٫٩٠٢

إجمالى المطلوبات

٣٤٤٫٦٧٩٫١٣٨

١٥٫٦١٤٫٤٦٢

٣٦٠٫٢٩٣٫٦٠٠

إجمالى حقوق المساھمين والمطلوبات

١٫٤٧٩٫٧٢٦٫٥٢١

-

١٫٤٧٩٫٧٢٦٫٥٢١

ﻣﺴﻮدة

٢١

شركة الغاز والتصنيع األھلية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھيتين في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م
بال﷼ السعودي

 -١٩أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تابع(
د-

تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٦م:
األرصدة كما تم عرضھا
سابقا ُ بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية

اإليرادات

١٫٠١٤٫٩٢٤٫٦٦٥

-

١٫٠١٤٫٩٢٤٫٦٦٥

تكلفة اإليرادات

)(٩٠٨٫٧١٣٫٤٨٠

٨٦٦٫٤٨٤

)(٩٠٧٫٨٤٦٫٩٩٦

مجمل الربح

١٠٦٫٢١١٫١٨٥

٨٦٦٫٤٨٤

١٠٧٫٠٧٧٫٦٦٩

مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق

)(٣١٫٠٣٥٫٦٨٤
)(٢١٫١٣٣٫٠٥٦

١١٤٫٢٠٣
١١٩٫١٢٣

)(٣٠٫٩٢١٫٤٨١
)(٢١٫٠١٣٫٩٣٣

الدخل التشغيلي

٥٤٫٠٤٢٫٤٤٥

١٫٠٩٩٫٨١٠

٥٥٫١٤٢٫٢٥٥

إيرادات إستثمارات
إيرادات )مصروفات( أخرى  -صافي

١٤٫٤٤٣٫٥٥٧
٦٫٠٢٧٫٢٦٩

-

١٤٫٤٤٣٫٥٥٧
٦٫٠٢٧٫٢٦٩

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

٧٤٫٥١٣٫٢٧١

١٫٠٩٩٫٨١٠

٧٥٫٦١٣٫٠٨١

الزكاة الشرعية

)(٢٫٣١٠٫١٢٧

-

)(٢٫٣١٠٫١٢٧

صافي الدخل
الدخل الشامل للفترة:
أرباح التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

٧٢٫٢٠٣٫١٤٤

١٫٠٩٩٫٨١٠

٧٣٫٣٠٢٫٩٥٤

٢٫٣١٦٫٤١٠

-

٢٫٣١٦٫٤١٠

إجمالي الدخل الشامل

٧٤٫٥١٩٫٥٥٤

١٫٠٩٩٫٨١٠

٧٥٫٦١٩٫٣٦٤

ه-

ﻣﺴﻮدة

تسوية قائمة حقوق المساھمين
تتكون تسوية قائمة حقوق المساھمين مما يلي:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦م
إجمالي حقوق المساھمين كما تم
عرضھا سابقا ً بالمعايير السعودية
للتقارير المالية
القيمة االكتوارية لمكافأة نھاية الخدمة
للموظفين
إجمالي حقوق المساھمين بعد تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية

و-

 ٣٠يونيو ٢٠١٦م

 ١يناير ٢٠١٦م

١٫١٣٥٫٠٤٧٫٣٨٣

١٫٠٨٢٫١٢١٫٩١٩

١٫٠٥٢٫٦٠٢٫٣٦٥

)(١٥٫٦١٤٫٤٦٢

)(١٥٫٩٠٠٫٥٧٦

)(١٧٫٠٠٠٫٣٨٦

١٫١١٩٫٤٣٢٫٩٢١

١٫٠٦٦٫٢٢١٫٣٤٣

١٫٠٣٥٫٦٠١٫٩٧٩

تأثير تطبيق المعايير الدولية على قائمة التدفقات النقدية لفترة الستة أشھر المنتھية في
 ٣٠يونيو ٢٠١٦م:
ال يوجد تأثير لتطبيق المعايير الدولية على قائمة التدفقات النقدية لفترة الستة أشھر المنتھية
في  ٣٠يونيو ٢٠١٦م.

٢٢

