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تقرير المراجع المستقل
إلى السادة المساهمين
شركة الغاز والتصنيع األهلية
الرياض  -المملكة العربية السعودية
تقرير عن مراجعة القوائم المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشرررركة الغاز والتصرررنيع األهلية كةالشرررركةةتش والتي تشرررمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسرررمبر 2019ش
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرش و قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
واإليضاحات حول القوائم الماليةش والتي تشمل ملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.
في رأيناش إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدلش من كافة النواحي الجوهريةش المركز المالي للشرررركة كما في  31ديسرررمبر  2019وأداءها
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةش والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا طبقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها
في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة طبقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للشركةش كما وفينا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة طبقا ً لتلك القواعد .ونعتقد
أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس إلبداء رأينا.
لفت انتباه
نلفت االنتباه إلى:


اإليضرررا رقم ك29ت من اإليضررراحات حول القوائم الماليةش والذي يوضرررح وجود دعوى قضرررائية مقامة ضرررد الشرررركة بواسرررطة
المدعي العام فيما يخص حادث انفجار الناقلة الخاصة بالشركة الذي وقع بالرياض في العام .2012



اإليضرررا رقم ك28ت من اإليضررراحات حول القوائم الماليةش والذي يوضرررح أن الشرررركة قامت بتوزيع أربا نقدية على مسررراهمي
الشركة بمبلغ  195مليون لاير سعودي بنا ًء على تقديرات أولية والذي أدى إلى تكبد الشركة خسائر متراكمة بلغت  104مليون
لاير سعودي كما في  31دي سمبر  2019بعد األخذ بعين اإلعتبار أثر تعديالت ال سنوات ال سابقة الم شار إليها في اإلي ضا رقم
ك35ت.

لم يتم تعديل رأيينا بخصوص هذه األمور.
األمور الرئيسة للمراجعة
إن األمور الرئيسرررررة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لهاش بحسرررررب حكمنا المهنيش األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسرررررنة
الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سرررررررياق مراجعتنا للقوائم المالية ككلش وعند تكوين رأينا فيهاش ونحن ال نقدم رأيا ً منفصرررررررالً في هذه
األمور .نورد أدناه وصف لكل أمر وكيفية معالجته أثناء المراجعة:
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كيفية معالجة األمور الرئيسة أثناء المراجعة

األمور الرئيسة للمراجعة
 -1الزكاة المستحقة

كما هو موضررح في اإليضرراحين  19و  20من اإليضرراحات حول تضمنت إجراءاتناش على سبيل المثال ال الحصرش ما يلي:

القوائم الماليةش لدى الشررررركة زكاة مسررررتحقة بمبلغ  72مليون لاير
سرررررررعودي كما في  31ديسرررررررمبر  2019تمثل  %14من مجموع
المطلوبات.
تقدم الشركة إقرارها الزكوي للهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة
على أساس سنوي.

كما هو مبين في اإليضاحين  19و 20ش أصدرت الهيئة ربوطات
زكوية نهائية للسرررررررنوات من  2005إلى  2007ونتج عنها التزام
زكوي إضررررافي على الشررررركة بمبلغ  39مليون لاير سررررعودي .تم
االعتراض عليه من قبل الشررركة لدى لجان االسررتئناف المختصررة
وفقا للنظامش وقدمت خطاب ضرررررررمان بنكي إلى الهيئة بمبلغ 39
مليون لاير سرررررعودي في هذا الخصررررروص .كما تم التوصرررررل إلى
تسرررررررويرررة مع الهيئرررة للسرررررررنوات من  2008إلى  2010وأخرررذ
مخصصات إضافية للزكاة للسنوات من  2011ولغاية .2018









لقد اعتبرنا هذه المبالغ المشمولة من األمور الرئيسة للمراجعة.
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قمنرررا بتقييم حرررالرررة الزكررراة في الشرررررررركرررة و مراجعرررة
المراسالت مع الهيئة والمستشار الزكوي للشركة;
قمنا بتقييم االفتراضررررررات المسررررررتخدمة في تحديد التزام
الزكاة بالرجوع إلى لوائح الزكاة .ويتضررررمن ذلك تقييما ً
لكفاية المخصرررصرررات المسرررجلة من قبل الشرررركة مقابل
االلتزامات التي قد تنشأ من تقييمات الزكاة.
قمنا بتقييم مؤهالت مستتتتتتلتتتتتار الزكال الرار ل ارل
وسمعته وكفاءته ومهاراته.
استتتتتتتعنا بالردراء لتينا لتقييم ما إذا كانت اللتتتتتترك قت
ستتت ت المد ا المو م مم مد ا التزاا الزكال اافتتا
ل ستتن ات مم  2005إلى  2007بنا ًء ع ى تقتير اا ارل
وتقييم مستلار الزكال الراص بهم.
قمنا بالحصول ع ى تأييت مم مستلار الزكال اللرك
ح ل حتتالت الزكتتال اللتتتتتتركت وكتتكلتتي ربيتته ب فتتايت
المرصص.
قمنا بتقييم اإليضا المتضمن في القوائم المالية المتعلق
بهررذا األمر وفقررا ً لمتطلبررات المعررايير الرردوليررة للتقرير
المالي الصرررررررادرة عن الهيئ الستتتتتتع ي ل محاستتتتتتديم
القان نييم.
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 -2تقييم االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

كما في  31ديسمبر 2019ش بلغت قيمة االستثمارات في أدوات تضمنت إجراءاتنا:
حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر حوالي  957مليون لاير سعودي.

كما هو موضح في اإليضا رقم 9ش لدى الشركة استثمارات في
أدوات حقوق الملكية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر في شركتيين غير مدرجتين في السوق المالية
غيام القيم الس قي لت ي االستثمارات،
السعودية كةتداولةت.
تم إ راء تقييم مم قدل خدير تقييم مستقل معتمت مم قدل الهيئ
السع ي ل مقيّميم المعتمتيم ("تقييم").






لقد اعتبرنا هذا األمر من األمور الرئيسة للمراجعة بسدب بهمي
عم ي التقييم.
هكه المدالا واال ترافات والمنهتيات المسترتم



راجع اإليضا رقم  9لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا األمر.





قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ واختبار الفاعلية التشغيلية
للضوابط ذات الصلة على العمليات لتحديد قيمة
االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.
قمنتتا بتقييم مؤهالت خدير التقييم المستتتتتتتقتتل ل لتتتتتترك ت
وسمعته وكفاءته ومهاراته.
قمنا بمراجعة نطاق التعيين بين الشركة وخبير التقييم
المستقل لتحديد ما إذا كانت كافية ألغراض المراجعة.
قمنا بمراجعة تقرير خبير التقييم المستقل والمعلومات
المالية التاريخية الرئيسية المستخدمة في تقييم القوائم
المالية للشركة المستثمر فيها.
قمنا باستخدام خبراء التقييم لدينا لتقييم افتراضات التقييم
والمنهجية المستخدمة في التقييم.
قمنا بمراجعة نتائج التقييم للمبالغ المعلنة في القوائم
المالية.
قمنا بمراجعة اإليضا المتضمن في القوائم المالية
المتعلق بهذا األمر بموجب متطلبات المعايير الدولية
للتقرير المالي.

أمور أخرى
تمت مراجعة القوائمة المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018من قبل مراجع حسابات آخرش حيث أبدى رأي مطلق حول تلك القوائم
المالية في تاريخ  17مارس .2019
المعلومات األخرى المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2019
إن مجلس إدارة الشررررركة كةالمديرينةت هو المسررررؤول عن المعلومات األخرى في التقرير السررررنوي للشررررركة .وتشررررمل المعلومات األخرى
المعلومات الواردة في التقرير السررنوي للشررركة لسررنة 2019ش بخالف القوائم المالية و تقريرنا عن مراجعة الحسررابات عنها .ومن المتوقع
أن يكون التقرير السنوي متا لنا بعد تاريخ تقرير المراجع المستقل.
إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرىش كما أننا ال ولن نبدي أي من أشكال نتيجة التأكيد حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم الماليةش فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله عندما تصبح متاحةش وعند القيام بذلكش
نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متناسررقة بشرركل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصررلنا عليها خالل
المراجعةش أو يظهر بطريقة أخرى أنها منحرفة بشكل جوهري.
عند قيامنا بقراءة التقرير السرررنوي للشرررركة لعام 2019ش وفي حال اسرررتنتاجنا أنها تتضرررمن تحريفات جوهريةش فيتطلب منا إبالل المكلفين
بالحوكمة بذلك.
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
تعتبر اإلدارة مسرررؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضرررها بصرررورة عادلة طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات االخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الشركات والنظام األساسي للشركةش
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروريا ً لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهريةش ســـــواء كانت ناتجة
عن الغش أو الخطأ.
وعند إعداد القوائم الماليةش فإن اإلدارة هي المسررؤولة عن تقدير قدرة الشررركة على البقاء كمنشررأة مسررتمرة وعن اإلفصررا بحسررب مقتضررى
الحالش عن األمور ذات العالقة باالسررتمرارية واسررتخدام أسرراس االسررتمرارية في المحاسرربةش ما لم تكن هناك نية لتصررفية الشررركة أو إيقاف
أعمالهاش أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمةش أي مجلس االدارةش هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على التأكيد المعقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأش وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيدش إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
التي تم القيام بها طبقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن تحريف جوهري عندما يكون
موجوداً .ويمكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأش وت ُ َعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعهاش
على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة طبقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعوديةش فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة
الشك المهني خالل المراجعة .وعلينا أيضاً:








تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب الغش أو الخطأش وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
استجابةً لتلك المخاطرش والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتكوين أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري
ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأش نظرا ً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة
أو تجاوز نظام الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعةش من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروفش وليس بغرض إبداء
رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمةش ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قامت بها
اإلدارة.
استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبةش واستنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليهاش ما إذا
كان هناك عدم تأكد جوهري ذات عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .وإذا
خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهريش يكون مطلوبا ً منا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم
الماليةش أو إذا كانت ت لك اإلفصاحات غير كافيةش يتم تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى
تاريخ تقريرنا .ومع ذلكش فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن االستمرار كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض الشاملش وهيكل ومحتوى القوائم الماليةش بما في ذلك اإلفصاحاتش وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت
واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا ً عادالً.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهم والنتائج المهمة للمراجعةش بما
في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نكتشفها أثناء المراجعة.
ونقدم أيضا ً للمكلفين بالحوكمة بيانا ً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالليةش ونبلغهم بجميع العالقات
واألمور األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتناش ونبلغهم أيضا ً عند االقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العالقة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -1معلومات الشركة
إن شركة الغاز والتصنيع األهلية كةالشركةةت هي شركة مساهمة سعوديةش مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010002664بتاريخ  22جمادى األول 1383هـ كالموافق  9ديسمبر 1963مت .يبلـغ رأس مال الشركة  750,000,000ريـال
سعودي مقسم الى  75,000.000سهم عادي بواقع  10ريـال سعودي لكل سهم.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  713بتاريخ  1380/12/3هـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية
وشركة الغاز األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتينش وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم/2843ش بتاريخ
1381/01/01هـ ش وقد تم اإلندماج الفعلي عام 1383هـ ش ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم  820بتاريخ 1384/06/13هـ بدمج
كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في شركة الغاز والتصنيع األهليةش وقد حدد قرار مجلس الوزراء
رقم  1615بتاريخ 1395/11/14هـ رأس مال الشركة وبداية عملها بتاريخ 1396/01/01هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر
من وزارة الصناعة والكهرباء رقم /659ص بتاريخ 1417/07/09هـ الموافق بتالريخ 1996/11/20م.
تشمل أنشطة الشركة القيام بجميع األعمال المتعلقة بإستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواع ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة
العربية السعودية وخارجهاش وبيع وتصنيع وصيانة أقفاص وأسطوانات وخزانات الغاز وملحقاتها وإنشاء وصيانة شبكات الغاز
وملحقاتهاش والقيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاجش وإنشاء أو
المشاركة فى إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئيةش باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني عليها
واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.
إن العنوان المسجل للشركة هو ص .ب 564ش الرياض 11421ش المملكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية:
الفرع
الرياض
الد ّمام
بريدة
المنورة
المدينة
ّ
جدة
ينبع
خميس مشيط
الطائف

رقم السجل التجاري
1010429687
2050001551
1131004089
365006707
4030032503
4700003177
5855004366
4032007367

التاريخ
 1436/3/23هـ
 1383/8/7هـ
 1402/4/6هـ
 1402/3/18هـ
 1402/2/19هـ
 1409/8/7هـ
 1402/12/25هـ
 1402/9/20هـ

تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الفروع في هذه القوائم المالية.
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينش ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ ةالمعايير الدولية للتقرير المالية.
أساس االعداد
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتواريا وقياس
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح في السياسات المحاسبية ادناه.
تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للعوض المقدم عند تبادل السلع والخدمات.
يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
ممتلكات ومعدات
يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكم ،إن وجدت ،بإستثناء
األراضي والتي يتم إظهارها بالتكلفة .تتضمن التكلفة المصاريف العائدة مباشرة إلى إقتناء األصول .يتم إدراج التكاليف الالحقة في
القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل ،حسب ماهو مالئم ،فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية
المرتبطة باألصل الى الشركة ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوق.
يتم تحميل االستهالك من أجل شطب تكلفة الموجودات مخصوما منها القيمة المتبقية على مدى أعمارها االنتاجية باستخدام طريقة
القسط الثابت .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ،والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة تقرير ،مع المحاسبة عن
أثر أي تغيرات على أساس الحق.
تطبق الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

السنوات
20
10 - 5
10
10
5
5
10

مباني و إنشاءات
سيارات وشاحنات
اَالت ومعدات المحطات
أثاث ومفروشات
أجهزة ومعدات
أقفاص
عدد وادوات

يتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام
المستمر لألصل أو استبعاده .يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل( ،بأحتساب الفرق بين صافي
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) ،في قائمة الربح او الخسارة.
يتم تحميل الصيانة واإلصالحات االعتيادية التي ال تزيد بصورة جوهرية العمر اإلنتاجي المقدر لألصل علﯽ قائمة الربح أو الخسارة
عند تﮐبدها .ويتم اإلعتراف بالتجديدات والتحسينات الهامة ،إن وجدت ،على القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات.
انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
تقوم الشركة بنهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشر على تعرض
هذه الموجودات الى خسارة إنخفاض في القيمة .وفي حال وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك
لتحديد مدى خسارة اإلنخفاض في القيمة (ان وجدت) وفي حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل محدد ،تقوم
الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه عندما يمكن تحديد اسس توزيع معقولة وثابتة،
يتم توزيع موجودات الشركة الى وحدات مدرة للنقد بشكل فردي ،او يتم توزيعها الى اصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقد التي
يمكن تحديد اسس توزيع معقولة وثابتة لها.
إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا ٌ تكلفة اإلستبعاد او القيمة في اإلستخدام ،ايهما أكبر ،عند تقييم القيمة في
اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باالصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها.
في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل (او الوحدة المدرة للنقد ) بما يقل عن القيمة الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية
لألصل (او الوحدة المدرة للنقد) الى القيمة القابلة لإلسترداد .يتم االعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة مباشرة في الربح او
الخسارة.
عندما يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة الحقاٌ ،يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل (او الوحدة المدرة للنقد) بزيادتها الى القيمة
القابلة لإلسترداد المقدرة والمعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لألصل فيما لو لم يتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في
القيم ة لألصل (او الوحدة المدرة للنقد) في السنوات السابقة .يتم تسجيل عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة في الربح او الخسارة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل بالتكلفة عند اإلعتراف المبدئي .بعد اإلعتراف المبدئي ،يتم إدراج
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم ومجمع خسائر الهبوط ،إن وجدت.
تطبق الشركة العمر اإلنتاجي التالي إلطفاء الموجودات غير الملموسة:
برامج حاسب آلي

 5سنوات

يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة كمحدودة أو غير محدودة .وإذا كانت الموجودات غير الملموسة محدودة ،يتم
إطفائها على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ويتم تقييم الموجودات غير الملموسة لتحديد الهبوط في القيمة كلما كان هناك مؤشر على
أن الموجودات غير الملموسة قد هبطت قيمتها .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار
اإلنتاجية المحدودة ،على األقل في نهاية كل سنة مالية مع إدراج أية تغييرات وفقا ألساس مستقبلي .يتم احتساب التغيرات في العمر
اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع األقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة
اإلطفاء ،كما هو مالئم ،ويتم التعامل معها كتغيرات في التقديرات المحاسبية مع أي تغييرات يتم تسجيلها في التوقعات على أساس
مستقبلي .يتم إدراج مصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحدودة في قائمة الربح أوالخسارة وبنود الدخل
الشامل األخرى ضمن طبيعة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحدودة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
أن تقييمها الحالي للحياة يستمر في دعمه .في حال لم يكن كذلك ،يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي .ال
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ،ولكن يتم اختبارها لتحديد الهبوط في القيمة سنويا إما
بشكل فردي أو على مستوى وحدة تجميع إنتاج النقد.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلثبات بالموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة
الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أوالخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى عند استبعاد األصل.
ممتلكات استثمارية
إن الممتلكات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها بغرض تحقيق اإليراد من تأجيرها و  /أو لزيادة القيمة الرأسمالية .يتم إدراج
الممتلكات اإلستثمارية بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجد .يتم احتساب اإلستهالك بحيث يتم
شطب التكلفة ناقصا القيمة المتبقية المقدرة للممتلكات ،باستثناء األراضي ،على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة
القسط الثابت على أساس نسبة اإلستهالك التالية:
السنوات
20

مباني

يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد الممتلكات اإلستثمارية التي تمثل الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة
الدفترية في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها البيع أو اإلستبعاد.
يتم اإلعتراف باإليراد من التأجيرمن عقود اإليجار التشغيلي للمتلكات اإلستثمارية في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط
الثابت على مدة العقد.
يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية في اإليضاح رقم ( )7من اإليضاحات حول القوائم المالية.
استثمار في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي منشأة يكون للشركة تأثير جوهري عليها وهي ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك .إن التأثير
الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ،ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة
مشتركة على تلك السياسات.
إن االستثمارات في الشركات الزميلة التي تمارس عليها الشركة تأثير مهم تظهر باستخدام طريقة حقوق الملكية ،حيث يظهر
االستثمار مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في ضوء التغيرات بعد االستحواذ في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة
المستثمر بها ،وهذه الشركات تعتبر كشركات زميلة ،وتظهر حصة الشركة في صافي أرباح  /خسائر الشركات الزميلة للسنة في
قائمة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى ،بينما تظهر حصة الشركة في المبالغ المعترف بها مباشرة في حقوق ملكية
الشركات الزميلة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
استثمار في شركات زميلة (تتمة)
أي زيادة لتكلفة اإلستتتتحواذ على حصتتتة الشتتتركة من صتتتافي الموجودات المستتتتحوذ عليها من الشتتتركة الزميلة القابل للتحديد بتاري
اإلستحواذ يتم اإلعتراف بها كشهرة .يتم إدراج الشهرة ضمن القيمة الدفترية لألستثمار وتتم عملية تقييم الهبوط في القيمة من ضمن
اإلستثمار .إن أي هبوط أقل من تكلفة اإلستحواذ على حصة الشركة من صافي الموجودات للشركة الزميلة بتاري اإلستحواذ القابل
للتحديد (أي خصم اإلستحواذ) يثبت في قائمة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى.
مخزون
يظهر المخزون بستتعر التكلفة أو صتتافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .كما يتم حستتاب التكلفة باستتتخدام طريقة المتوستتط المرجح.
تشتتتتمل التكلفة على المصتتتاريف المتكبدة لإلستتتتحواذ على المخزون والنفقات التي تم تكبدها في إيصتتتال المخزون إلى موقعه وحالته
الحالية .تمثل صتتتافي القيمة القابلة للتحقق ستتتعر البيع المقدر ناقصتتتا جميع التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف التي ستتتيتم تكبدها في
التسويق والبيع والتوزيع.
األدوات المالية

 .1الموجودات المالية
االعتراف االولي

يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا ً بالتكلفة ويتم قياسها الحقا ً بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلةش اعتمادا ً على التصنيف.

تصنيف الموجودات المالية
يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية:
 يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل جمع التدفقات النقدية
التعاقدية.
 تنتج الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على
المبلغ الرئيسي القائم.
يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشروط التالية:
 يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
المالية.
 تنتج الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على
المبلغ الرئيسي القائم.
بشكل افتراضيش يتم القياس الالحق لجميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
على الرغم مما ذكر أعالهش يجوز للشركة إجراء اختيار او تعيين غير قابل لإللغاء عند اإلثبات األولي للموجودات المالية للتالي:
 يجوز للشركة اختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات في بنود الدخل الشامل
األخرى إذا تم استيفاء ضوابط معينة.
 يجوز للشركة أن تعين بشكل غير قابل لإللغاء استثمار الدين الذي يستوفي ضوابط التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى كما يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل عدم التطابق المحاسبي
او استبعاده بشكل ملحوظ.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقﻮم الﺸﺮكة في نهاية كل فترة تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هﻨاك دليل موضوعي على أن هناك أصل مالي أو موجودات مالية للشركة
قد انخفضت قيمتها .يتم تكبد خسائر االنخفاض في قيمة اصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية فقط عندما يكون هناك دليل
موضوعي لإلنخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر قد حدث بعد اإلعتراف األولي لألصل كةحدث الخسارةةت وأن حدث
الخسارة كأو األحداثت له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها
بشكل موثوق.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية كتتمةت
تعترف الشركة بمخصص الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والموجودات
المالية األخرى .يتم تحديث مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في نهاية كل فترة تقرير مالي لعكس التغيرات في مخاطر االئتمان
منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية.
تقوم الشركة دائما ً باالعتراف بالخسارة االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة للذمم المدينة التجارية .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على
هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص وفقا ً لتجارب الشركة السابقة في خسائر االئتمان والمعدلة للعوامل التطلعيّة
الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة .
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرىش تقوم الشركة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر إذا كانت المخاطر االئتمانية قد
زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي .إذا لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير على األداة المالية قد زادت بشكل جوهري
منذ اإلثبات األوليش فإن الشركة تقيس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
شهرا .يستند التقييم ما اذا كان يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة على زيادات جوهرية في االحتمال أو حدوث
مخاطر تعثر في السداد منذ اإلثبات األولي بدال من توفر دليل حول األدوات المالية التي ينخفض مستوى ائتمانها في تاريخ التقرير أو
حدوث تعثر فعلي.
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة على الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج من جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة
على مدى العُمر المتوقع لألداة المالية .في المقابلش تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى  12شهرا جزء من الخسائر االئتمانية
المتوقعة لمدى الحياة الذي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر في السداد لألداة المالية التي من الممكن أن تكون في غضون 12
شهرا من بعد تاريخ فترة التقرير.

القياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة الحاصل من احتمال التعثر عن السدادش وخسارة التعثر عن السداد كأي حجم الخسارة إذا كان هنالك
تعثر عن السدادت والتعرض عند التعثر عن السداد .يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة عند التعثر عن السداد على البيانات
التاريخية التي تم تعديلها بواسطة معلومات تطلعية .أما بالنسبة للتعرض عند التعثر فهذا يتمثل في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات
في تاريخ التقرير.
بالنسبة للموجودات الماليةش يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة كفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى الشركة بموجب العقد
وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمهاش مخصوما ً بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدى الحياة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية والتي قد ال تكون متاحة بعدش يتم تجميع األدوات المالية وفقا لألسس التالية:
 طبيعة األدوات المالية
 حالة التأخير عن السداد
 طبيعة وحجم وقطاع المدينين
تتم مراجعة التجميع بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مشاركة مكونات كل مجموعة في خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.
إذا قامت الشركة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بمبلغ يساوي خسائر إئتمانية متوقعة لمدى العمر في تاريخ التقرير السابق ولكن
تحدد في تاريخ التقرير الحالي أن الظروف لخسارة ائتمانية متوقعة لمدى العمر لم تعد مالئمةش تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة
بمبلغ يساوي لخسارة ائتمانية متوقعة ل  12شهرا ً كما في تاريخ التقرير.
تعترف الشركة بربح أو خسارة انخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل على قيمتها
الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة.
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الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
تقوم الشركة بمقارنة حدوث مخاطر التعثر على االداة المالية بتاريخ التقرير مع حدوث مخاطر التعثرعلى األداة المالية بتاريخ
االعتراف األولي وذلك لتقييم ما اذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولي .وإلجراء
ذلك التقييمش تقوم الشركة باألخذ في االعتبار المعلومات النوعية والكمية والتي تعتبر معقولة ومؤيدةش بما في ذلك الخبرة التاريخية
والمعلومات التطلعية والتي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
وبالتحديدش يتم األخذ بالمعلومات التالية في اإلعتبار عند تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف
األولي:







التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في تصنيف االئتمان لألدوات المالية الخارجي كإن وجدتت أو الداخلي.
التدهور الجوهري في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان ألداة مالية محددة.
التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال واألوضاع المالية أو االقتصادية والتي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض
جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.
التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين.
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين.
التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع للتغيرات السلبية في البيئة التنظيمية واإلقتصادية أو التكنولوجية للمدين والتي تؤدي إلى
انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.

بغض النظر عن نتيجة التقييم أعالهش تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ
اإلعتراف األولي عندما تزيد مدة المدفوعات التعاقدية متأخرة السداد عن  30يوم إال إذا كان لدى الشركة معلومات معقولة ومؤيدة
مايدل على خالف ذلك.
على الرغم مما سبقش تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزد بشكل جوهري منذ االعتراف األولي إذا تم
تحديد بأن األدوات المالية لديها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير .يتم تحديد أن األدوات المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة
إذا1 :ت لدى األدوات المالية مخاطر منخفضة من التعثر عن السدادش و 2ت يمتلك المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته للتدفقات
النقدية التعاقدية في األجل القصير و3ت التغيرات السلبية في الظروف اإلقتصادية والتجارية على األجل الطويل قد ال تقلل بالضرورة
من قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته للتدفقات النقدية التعاقدية.
تعتبر الشركة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لديه تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي ةلدرجة استثمارة
طبقا ً للتعريف المتعارف عليه عالمياً.
تتابع الشركة بانتظام فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد ما إذا كان هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم بتعديلها بحسب ما
هو مناسب للتأكد من أن الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن تصبح متأخرة السداد.

تعريف التعثر
تعتبر الشركة ما يلي بمثابة حدث تعثر في السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية كما تشير الخبرة التاريخية بأن الذمم المدينة
التي تستوفي أي من الضوابط التالية ال يمكن استردادها عموماً.
 عندما يكون هنالك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف اآلخر.
 تشير المعلومات التي تم تطويرها داخليا ً أو تم الحصول عليها من من مصادر خارجية بأنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع
دائنيهش بما في ذلك الشركةش بالكامل كدون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات تحتفظ بها الشركةت.
بغض النظر عن التحليل أعالهش تعتبر الشركة بأن التعثر قد حدث عندما تكون الموجودات المالية متأخرة السداد ألكثر من  30يوم
إال إذا كان لدى الشركة معلومات معقولة ومؤيدة إلثبات أن الضوابط االفتراضية للتعثر في السداد هي أكثر مالئمة.

سياسة الشطب
تقوم الشركة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية حادة وليس هناك
احتمال واقعي لإلستردادش على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد تم وضعه تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس .قد
يخضع شطب الموجودات المالية النشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد للشركةش مع مراعاة المشورة القانونية كما هو مناسب.
يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.
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إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل
المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى طرف آخر .إذا لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا
الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحولش تقوم الشركة بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة
بها عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتها.
إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحولش تستمر الشركة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا ً
باقتراض مضمون للعائدات المستلمة.
عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأةش يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع
المبلغ المعوض المستلم والذي سيتم استالمه في الربح أو الخسارة.

 .2المطلوبات المالية
يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر عندما يكون االلتزام المالي هو كأت المقابل المحتمل الذي
يمكن أن يدفعه المشتري كجزء من تجميع األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3كبت المحتفظ به لغرض
المتاجرة أو كجت يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األربا والخسائر.
يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:
 تم تكبدها مبدئيا بهدف اعادة شرائها في المستقبل القريب؛
 عند االعتراف األولي كونها جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتها ولها نمط فعلي حديث يتم من خالله
تحصيل أربا قصيرة األجل؛ أو
 مشتقات غير محددة وفعالة كأداة تحوط.
يمكن تحديد المطلوبات المالية غير المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل الذي يمكن أن يدفعه المشتري في تجميع األعمال
بالقيمة العادلة من خالل االربا أو الخسائر عند االعتراف األولي إذا:
 هذا التحديد يلغي أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالف ذلك.
 كان تشكل هذه المطلوبات المالية جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معاش والتي تتم إدارتها وتقييم أداءها
على أساس القيمة العادلةش وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الموثقة المتعلقة بإدارة المخاطر أو االستثمار بحيث أن
المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساس؛
 يشﮐل جز ًءا من عقد يحتوي علﯽ واحد أو أﮐثر من المشتقات المالية المدمجةش ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ك9ت
بتخصيص عقد مجمع بالكامل بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم إدراج المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع أية مكاسب أو خسائر تنشأ عن
التغيرات في القيمة العادلة والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة إلى الدرجة التي تحدد بأنها ليست جزءا من عالقة التحوط المحددة.
يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في االربا أو الخسائر أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية.
بالرغم من ذلكش بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارةش يتم إثبات مبلغ التغير
في القيمة العادلة للمطلوبات المالية التي تخص التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في بنود الدخل الشامل األخرىش إال إذا تأثرت
التغيرات لإلثبات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في بنود الدخل الشامل األخرى والتي قد تنتج أو توسع عن عدم مطابقة الحسابات
في الربح أو الخسارة .يتم اإلعتراف بالمبالغ المتبقية للتغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الربح أو الخسارة .ال يتم إعادة
قياس التغيرات في القيمة العادلة التي تخص مخاطر االئتمان للمطلوبات المالية والتي تم إثباتها في بنود الدخل الشامل األخرى الحقا
إلى الربح أو الخسارةش بل سيتم تحويلها إلى األربا المبقاة عند إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
األدوات المالية كتتمةت
القياس الالحق للمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية التي ليست 1ت عوض محتمل للشركة المستحوذة في تجميع األعمالش 2ت مقتناة لغرض المتاجرةش أو 3ت تم تصنيفها
بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارةش تم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها .إن
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم تماما ً المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة كوالتي تتضمن جميع الرسوم والنقاط المدفوعة
أو المتحصلة والتي تعد جزءا ً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت وجميع العالوات أو الخصوماتت من خالل العمر
المتوقع للمطلوبات المالية أو كحيثما كان ذلك مناسباًت الفترة األقصر على التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية.

الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها .يتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في االربا او الخسائر.

 .3مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةش ويتم إظهار صافي القيمة في قائمة المركز المالي عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم
بتسوية القيمة المسجّلةش وتنوي الشركة اما تسويته بالصافي او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
النقد وما في حكمه
ألغراض قائمة التدفقات النقديةش يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك والتي تكون جميعها متاحة
لالستخدام من قبل الشركة ما لم يذكر خالف ذلكش وتستحق خالل فترة  90يوما أو أقلش وهي معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغيرات
في القيمة.
منافع الموظفين

التزامات منافع الموظفين المحددة
يتم احتساب التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة مع تقييم اكتواري يتم القيام به في نهاية كل
فترة تقرير .إن اعادة القياسش والمتضمنة المكاسب والخسائر االكتواريةش يتم اثباتها مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد مصروف
أو ربح في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .ويتم ادراج اعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر فورا
في اال ربا المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة .يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية
اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تغييرات وتخفيضات في الخطط مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب
الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي اإللتزامات أو الموجودات المحددة .تصنف تكاليف اإللتزامات المحددة على
النحو التالي:
 تكاليف الخدمة كبما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقةش فضال عن المكاسب والخسائر من التخفيضات
والتعديالتت؛
 مصروفات الفوائد؛
 اعادة القياس
تعرض الشركة المكونين األولين لتكاليف المنافع المحددة كأي تكلفة الخدمة ومصروف الفائدةت في الربح أو الخسارة في البنود ذات
الصلة.

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم االعتراف بالتزام منافع الموظفين المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية والتي من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهرا ً
بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفين الخدمة ذات الصلة .ويتم قيد االلتزام بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك
الخدمات.

منافع التقاعد
يتم قيد الدفعات الى تتم لخطط المساهمات المحددة كمصروف عند استحقاقها.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
عقود اإليجار
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تنقل شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملك للمستأجر بشكل جوهري.
ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار االخرى كعقود إيجار تشغيلية.

الشركة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة مؤجّرا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.
عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجرش يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي.
ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى باعتبارها عقود إيجار تشغيلي .

الشركة كمستأجر
يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت بنا ًء على فترة عقد اإليجارش باستثناء عندما يكون
هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من األصل المؤجر .ويتم االعتراف
بااليجارات المحتملة الناشئة عن عقود االيجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي تم تكبدها.
السياسة المطبقة بعد  1يناير 2019
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ بداية العقد .وتعترف الشركة بأصل حق االستخدام
والتزام عقد االيجار المقابل له المتعلق بكافة ترتيبات اإليجار التي تكون فيها هي المستأجرش باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل
كالمحددة على أنها عقود إيجار مدتها  12شهرا أو أقلت وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة المنخفضة .بالنسبة لهذه العقودش تعترف
الشركة بدفعات اإليجار كمصاريف تشغيل باستخدام طريقة القسط الثابت على طول فترة عقد اإليجارش ما لم يكن هناك أساس منتظم
آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.
يتم قياس التزام االيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المسددة في تاريخ بداية االيجارش وخصمها باستخدام معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار .إذا كان من غير الممكن تحديد المعدل بسهولةش يجب على المستأجر أن يستخدم معدل فائدة االقتراض
اإلضافي.
تشمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:






دفعات االيجار الثابتة كبما في ذلك الدفعات الثابتة من حيث الجوهرتش ناقصا ً أي حوافز تأجير؛
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدلش والمقاسة مبدئيا ً باستخدام ذلك المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية
العقد.
المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية;
سعر ممارسة خيارات الشراءش إذا كان المستأجر متأكدا ً بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات؛ و
دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجارش إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار

يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
يتم قياس التزام عقد اإليجار الحقا ً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار كباستخدام طريقة الفائدة
الفعليةت وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد اإليجار المسددة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
عقود اإليجار كتتمةت
السياسة المطبقة بعد  1يناير  2019كتتمةت
وتقوم الشركة بإعادة قياس التزام عقد اإليجار كوإجراء تعديل مقابل على أصل حق االستخدامت إذا:





تغيرت مدة عقد االيجار او عند وجود تغيير في تقييم استخدام خيار الشراءش وفي هذه الحالةش يتم اعادة قياس التزام االيجار
من خالل خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
تغيرت دفعات االيجار بسبب تغيرات في مؤشر او معدل او تغيير في الدفعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية المضمونةش
وفي هذه الحاالتش يتم اعادة قياس التزام االيجار من خالل خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم االولي كما
لم يكن التغيير في دفعات اإليجار ناتجا ً عن تغيير في معدل الفائدة المتغيرش وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم
المعدلت.
تم تعديل عقد اإليجار ولم يتم األخذ بالحسبان عقد اإليجار المعدل كعقد إيجار منفصلش وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام
اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت مماثلة خالل الفترات المعروضة.
تتضمن موجودات حق االستخدام القياس المبدئي اللتزامات عقد اإليجار المقابلة له ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل بدء عقد
صا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية .ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر
اإليجارش ناق ً
انخفاض القيمة.
عندما تتحمل الشركة التزام يتعلق بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر أو إعادة الموقع إلى حالته األصلية أو إعادة األصل األساسي
نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا ً ألحكام وشروط عقد اإليجارش يتم االعتراف بمخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .37
إلى الحد الذي تتعلق فيه تلك التكاليف بأصل حق االستخدامش يتم إدراج التكاليف في أصل حق االستخدام ذي الصلةش ما لم يتم تكبد
هذه التكاليف إلنتاج المخزون.
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى فترة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل محل العقد أيهما أقصر .إذا كان عقد
اإليجار يحول ملكية األصل محل العقد أو إذا كانت تكلفة حق االستخدام تعكس أن الشركة تتوقع ممارستها لخيار الشراءش يتم استهالك
أصل حق االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد .ويبدأ حساب االستهالك بتاريخ بداية عقد اإليجار.
يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
تقوم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وللمحاسبة عن أي
خسائر انخفاض كما تم تحديدها في سياسة انخفاض قيمة الممتلكات والـمعدات.
ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو نسبة في قياس التزام عقد اإليجار وأصل حق االستخدام .يتم االعتراف
بالدفعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه الدفعات ويتم إدراجها في الربح أو
الخسارة.
وكوسيلة عمليةش يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للمستأجر بعدم فصل المكونات غير اإليجاريةش وبدالً من ذلك يتم
المحاسبة عن أي مكون إيجاري أو غير إيجاري مرتبطة به كترتيب واحد .لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية .بالنسبة للعقود التي
تحتوي على مكون إيجار واحد أو أكثر من المكونات اإليجارية أو غير اإليجاريةش تقوم الشركة بتوزيع العوض في العقد لكل مكون
إيجاري على أساس السعر المستقل للمكون اإليجاري والسعر المستقل اإلجمالي للمكونات غير اإليجارية.
الشركة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة مؤجّرا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي .عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر
ومنافع الملكية إلى المستأجرش يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي .ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى باعتبارها عقود
إيجار تشغيلي .
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية كتتمةت
مخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي كقانوني أو استدالليت على الشركة ناتج عن حدث سابقش ومن المحتمل أن تحتاج
الشركة لسداد ذلك االلتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار
المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام.
عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحاليش فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات
النقدية كعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياًت.
عندما يتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالثش يتم إدراج المديونية المستحقة
كأصل إذا كان من المؤكد استالم المبلغ المستحق وهناك إمكانية لقياس المديونية بشكل موثوق.
زكاة
تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم عمل مخصص للزكاة على أساس االستحقاق.
تحتسب الزكاة على وعاء الزكاةش ويجري تسجيل أية فروقات في التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال المخصص.
تحقيق االيرادات
يتم االعتراف بااليرادات من مبيعات الغاز واإلسرررطوانات والخزانات ومن التركيب وخدمات الصررريانة والخدمات األخرى عندما يتم
الوفاء بإلتزام األداء وذلك عند النقطة من الزمن عندما تفي الشررركة بجميع الشررروط كمثل تسررليم البضررائع أواالنتهاء من تقديم خدمات
التركيب وخدمات الصررررريانة والخدمات األخرىت وتقوم باسرررررتالم اشرررررعار القبول النهائي لمبيعات التركيب والخدمات األخرى أو يتم
تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل.
يتم قياس اإليرادات بقيمة تعكس المبالغ التي تتوقع الشركة بأن تكون مخولة بإستالمها مقابل تحويل البضائع والخدمات للعميل.
تحويل العمالت االجنبية
تحــــول المعامالت التي تتم بعمـــالت اجنبية الى الريـال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة .إن مكاسب وخسائر
فروق العملة الناتجة عن تسديد تلك المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية بأسعار تحويل المعامالت
السائدة كما في نهاية السنة المالية يتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.
 -3تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة المعتمدة من قبل الشركة
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16عقود االيجار
قامت الشركة خالل السنة بتبني المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم  16عقود اإليجار ككما تم إصداره من مجلس معايير المحاسبة
الدولية في يناير 2016ت ألول مرة يستبدل المعيار اإلرشادات الحالية على عقود اإليجار والتي تتضمن معيار المحاسبة الدولي رقم
 17ةعقود اإليجارة التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  4ةتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي
على عقد إيجارة لجنة تفسير المعايير رقم  15ةعقود اإليجار التشغيلي – الحوافزة ولجنة تفسير المعايير رقم  27ةتقييم جوهر
التعامالت في الشكل القانوني في عقد اإليجارة
يطر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16متطلبات جديدة او معدلة بما يخص المحاسبة عن عقود اإليجار .يطر المعيار تغيرات
جوهرية لمحاسبة المستأجر بحذف التفريق بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي وطلب اإلعتراف بأصول حق اإلستخدام وإلتزام
اإليجار في تاريخ اإليجار لكل عقود اإليجار بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تتضمن أصول ذات قيمة منخفضة .بعكس
محاسبة المستأجر فإن متطلبات محاسبة المؤجر بقيت دون تغيير كبيرش لذلك ال يوجد أثر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على
الشركة كمؤجر.
تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16هو  1يناير .2019
إختارت الشركة التطبيق بأثر سابق المعدل المتا من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16عند تبني المعيار الجديد .لم تقم
الشركة بتعديل أي بيانات مقارنة ولكن تعترف باألثر اإلجمالي لتطبيق المعيار في الرصيد اإلفتتاحي لألربا المبقاة في تاريخ التطبيق
األولي.
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 -3تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة كتتمةت
المعايير الجديدة والمعدلة المعتمدة من قبل الشركة كتتمةت
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16عقود االيجار كتتمةت
أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار
استفادت الشركة من الوسيلة العملية المتاحة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد
عبارة عن أو يتضمن عقد إيجار .ووفقًا لذلكش سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  4على عقود اإليجار التي تم إبرامها أو تعديلها قبل  1يناير  .2019ويرتبط التغيير في
تعريف عقد اإليجار بشكل رئيسي بمفهوم السيطرة .يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16ما إذا كان العقد يتضمن عقد إيجار
على أساس ما إذا كان للعميل الحق في السيطرة في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل العوض .تطبق الشركة تعريف عقد اإليجار
واإلرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على جميع عقود اإليجار المبرمة أو المعدلة في
أو بعد  1يناير  2019كسواء كانت مؤجرة أو مستأجرة في عقد اإليجارت .واستعدادا ً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
ألول مرةش طبقت الشركة مشروع تنفيذش وأظهر المشروع أن التعريف الجديد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لن يغير بشكل
جوهري نطاق العقود التي تستوفي تعريف عقد اإليجار للشركة.
األثر على محاسبة المستأجر

عقود اإليجار التشغيلي السابقة
يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16كيفية قيام الشركة بحساب عقود اإليجار المصنفة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم  17والتي كانت خارج قائمة المركز المالي.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على جميع عقود اإليجار كباستثناء ما هو مذكور أدناهتش فإن الشركة:
أت

تعترف بالموجودات والمطلوبات المتعلقة بحق االستخدام في قائمة المركز المالي ش والتي يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات
اإليجار المستقبلية بعد تعديل أصل حق االستخدام بمبلغ مدفوعات اإليجار المدفوعة مقدما ً أو المستحقة وذلك وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  :16ج 8كبت ك2ت

بت تعترف بانخفاض قيمة موجودات حق االستخدام والفوائد المترتبة على التزامات عقود اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة ؛ و
جت تقوم بفصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع في جزء رئيسي كمعروض ضمن األنشطة التمويليةت والفائدة كالمعروضة ضمن
األنشطة التشغيليةت في قائمة التدفقات النقدية.
يتم االعتراف بحوافز اإليجار كمثل فترة اإليجار المجانيةت كجزء من قياس موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في حين أنه
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  17فإنها تؤدي إلى االعتراف بحافز التزامات اإليجارش ويتم اطفاؤه بتخفيض مصاريف االيجار
على أساس القسط الثابت.
وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16ش يتم اختبار موجودات حق االستخدام لتحديد انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
شهرا أو أقلت وعقود تأجير الموجودات
رقم  36انخفاض قيمة الموجودات .بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل كمدة اإليجار 12
ً
منخفضة القيمة كبما في ذلك األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألشياء الصغيرة من أثاث مكتبي والهواتفتش اختارت
الشركة االعتراف بمصروفات اإليجار على أساس القسط الثابت المسمو به في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16يتم عرض
هذه المصاريف ضمن الربح أو الخسارة.
استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية عند تطبيق نهج االستدراك المتراكم على عقود اإليجار المصنفة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي
من خالل تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم .17





طبقت الشركة معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول.
اختارت الشركة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في عقود اإليجار التي تنتهي مدة اإليجار
شهرا من تاريخ التطبيق األولي.
خالل 12
ً
استبعدت الشركة التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.
استخدمت الشركة اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو
إنهائه.
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 -3تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة كتتمةت
المعايير الجديدة والمعدلة المعتمدة من قبل الشركة كتتمةت
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16عقود االيجاركتتمةت
األثر على محاسبة المؤجر
ال يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16إلى حد كبير كيفية قيام المؤجر بالمحاسبة عن عقود اإليجار .بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم 16ش يواصل المؤجر تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي ويتم المحاسبة
عن هذين النوعين من عقود اإليجار بشكل مختلف .ومع ذلكش قام المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بتغيير وتوسيع نطاق
اإلفصاحات المطلوبةش وخاصة فيما يتعلق بكيفية قيام المؤجر بإدارة المخاطر الناشئة عن حصته المتبقية في الموجودات المؤجرة.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16ش يقوم المؤجر الوسيط بحساب عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين
منفصلين .يُطلب من المؤجر الوسيط تصنيف العقد من الباطن على أنه عقد تمويلي أو عقد تشغيلي وذلك بالرجوع إلى حق استخدام
األصل الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي كوليس بالرجوع إلى األصل األساسي كما كان الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم 17ت.
ليس لهذه التغييرات أي أثر جوهري على الشركة.
األثر المالي للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
يتم تطبيق المتوسط المرجح لمعدالت اإلقتراض اإلضافية للمستأجر على التزامات عقود اإليجار المعترف بها في قائمة المركز المالي
في  1يناير .2019
يوضح الجدول أدناه مبلغ التعديل لكل بند رئيسي في قائمة مالية متأثر بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2019
يوضح الجدول التالي التزامات عقود اإليجار التشغيلي التي تم اإلفصا عنها وفقأ ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17في  31ديسمبر
 2018مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي والتزامات عقود اإليجار المعترف بها في قائمة
المركز المالي في تاريخ التطبيق األولي.
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
6.098.223
التزامات عقود اإليجار خارج قائمة المركز المالي :كما في  31ديسمبر 2018
()20.000
يخصم :عقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصروف
يخصم :عقود اإليجار منخفضة القيمة المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصروف
يضاف :المبالغ المتعلقة بخيارات التمديد المؤكدة بشكل المعقول
6.078.223
صافي التزام عقود اإليجار المعترف بها كما في  1يناير 2019
التزامات اإليجار المخصومة بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16كما في 1
يناير 2019

ناقصا :الدفعات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
يضاف :تكلفة التمويل على اإليجار للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
التزامات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2019
يتم عرض إلتزامات اايتار

2.405.885
()454.132
107.721
2.059.474

قائم المركز المال فمم المو بات وذلي ع ى النح التال :
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
521.170
1.538.304
2.059.474

التزء المتتاول
التزء الغير متتاول
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة كتتمةت
األثر المالي للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16تتمة)
ات حق االسترتاا بالمد ا المعا ل اللتزاا عق اايتار .لم ت م هناك عق تأ ير مثق بااللتزامات تتو ب إ راء تعتيل
تم قياس م
ات حق االسترتاا:
ات حق االسترتاا تاريخ التوديق االول  .يما ي الحرك ع ى م
عىم
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
موجودات حق استخدام بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16كما في  1يناير
2.405.885
2019
ناقصا :إطفاء حق اإلستخدام خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
()918.607
1.487.278
موجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2019
اعتمتت اللرك المعيار التول ل تقرير المال رقم  16مم خالل استرتاا نهج االستتراك المتراكم ولكا لم يتم تعتيل المع مات المقارن
وتم عرفها بم ب معيار المحاسد التول رقم .17
المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة
سارية المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد  1يناير 2019






تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" :تتعلق بالمصالح طويلة
األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  :2017 – 2015التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم " 3تجميع األعمال" ،والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 11الترتيبات المشتركة" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم 12
"ضرائب الدخل" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 23تكاليف االقتراض".
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " :19تعديالت خطط منافع الموظفين ،التقليص أو التسوية".
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم " :23الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل".

لم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة غير سارية المفعول بعد
سارية المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد  1يناير .2020








التعديالت المتعلقة بتعريف األهمية.
التعديالت لتوضيح تعريف النشاط التجاري.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " :17عقود التأمين".
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 10القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمار في
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( ")2011المتعلقة بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة
أو مشروعه المشترك.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2و  3و  6و  14ومعايير المحاسبة الدولية رقم  1و  8و  34و  37و 38
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  12و  19و  20و  22وتفسير لجنة تفسير المعايير رقم  32لتحديث
هذه البيانات فيما يخص اإلشارة إلى والنقل عن إطار مفاهيم التقرير المالي ،أو لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار
مختلف من إطار مفاهيم التقرير المالي.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 7األدوات المالية" :اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
"األدوات المالية" فيما يتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سياق تغيير سعر الفائدة بين البنوك.

ال تتوقع الشركة بأن تكون للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على قوائمها المالية.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -4االحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركةش الموضحة في االيضا رقم 2ش يتعين على اإلدارة إصدار أحكام كبخالف تلك التي تنطوي
على التقديراتت والتي لها أثر جوهري على المبالغ المعترف بها وإجراء تقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات التي ليست واضحة بسهولة من مصادر أخرى .تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة السابقة وعوامل
أخرى تعتبر متعلقه بها .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري .ويتم االعتراف بالتعديالت في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة
التقديرات إذا اقتصر أثر التعديل على تلك الفترة فقط أو يتم اإلعتراف بها في فترة التعديل وفترات مستقبلية اذا أثر ذلك التعديل على
الفترات الحالية والمستقبلية .إن التقديرات الهامة التي اتخذتها اإلدارة تم تلخيصها كما يلي:
األحكام المحاسبية الهامة
تحديد مدة عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجارش تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تكون حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديدش أو
عدم ممارسة خيار اإلنهاء .يكون خيار التمديد كأو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاءت مشموال في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اإليجار
مؤكدًا إلى حد ما كأو لم يتم إنهاؤهت.
يتم فحص التقييم إذا وقع حدث جوهري أو تغيير كبير في الظروف من شأنه أن يؤثر على هذا التقييم ويقع تحت سيطرة المستأجر.
المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
فيما يلي اإلفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد في نهاية فترة التقرير المالي التي
قد يكون لها مخاطر جوهرية ينتج عنها تعديالت مادية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة الحالية التالية:
انخفاض في الذمم المدينة
يتم تحديد مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على
تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .توفر الشركة مبلغا ً كمخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
على أساس شهري وفي كل تاريخ تقرير يتم تعديل الرصيد الختامي للمخصص من خالل إعادة تقييم خسائر االئتمان المتوقعة من كل
عميل.
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم المدينة التجارية
تستند مصفوفة المخصص مبدئيا ً على معدالت التعثر عن السداد الملحوظة تاريخيا ً للشركة .تقوم الشركة بتقويم المصفوفة لتعديل
خبرة خسارة االئتمان التاريخية مع المعلومات التطلعية.
على سبيل المثالش إذا كان من المتوقع أن تتغير الظروف االقتصادية المتوقعةش يتم تعديل معدالت التعثرعن السداد التاريخية .يتم
تحديث معدالت التعثر عند السداد الملحوظة تاريخيا ً ويتم تحليل التغيرات في التقديرات التطلعية في تاريخ كل تقرير.
إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر عن السداد الملحوظة تاريخياًش والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر اإلئتمان المتوقعة يتعبر
تقديرا ً جوهرياً .إن مبلغ خسائر اإلئتمان المتوقعة ذو حساسية للتغيرات في الظروف والحاالت االقتصادية المتوقعة .إن تجربة الخسارة
اإلئتمانية التاريخية للشركة وتوقعاتها للظروف االقتصادية قد ال تمثل تعثر العميل الفعلي في المستقبل .تم االفصا عن المعلومات
حول خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضا رقم .11
مخصص المخزون المتقادم
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم اجراء تعديالت لتخفيض تكلفة المخزون ليصل الى صافي قيمته
القابلة للتحققش إذا لزم األمرش وذلك على مستوى المنتج لتقدير الفائض أو المتقادم أو التالف .وتتضمن العوامل المؤثرة على هذه
التعديالت التغير في الطلب وسعر المنتج والتقادم المادي ومشاكل الجودة.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك باألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات
والتلف المادي لها .وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بشكل سنوي.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -4االحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كتتمةت
المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كتتمةت
التزامات منافع الموظفين المحددة
يتم تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام تقييم اكتواري الذي يستلزم إجراء تقديرات لمختلف المدخالت .وقد تم اإلفصا
عن هذه التقديرات في االيضا رقم .17
قياس القيمة العادلة وعمليات التقييم
يتم تقييم بعض موجودات الشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي .تقوم إدارة الشركة بتحديد أساليب التقييم المناسبة
والمدخالت لقياس القيمة العادلة .عند تقدير القيمة العادلة تستخدم الشركة البيانات السوقية التي يمكن مالحظتها عند توفرها .عند عدم
توفر مدخالت المستوى رقم 1ش تقوم الشركة باالستعانة بخبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقييمين" تقييم" للقيام بعملية
التقييم كراجع االيضا رقم 9ت.
تقوم الشركة أيضا ً باالستعانة بخبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقييمين" تقييم" للقيام بعملية التقييم للممتلكات اإلستثمارية
والتي تم اإلفصا عنها في االيضا رقم ك7ت.
مخصصات الزكاة
تقوم اإلدارة بتقدير مخصصات الزكاة للسنوات التي تم ربطها زكويا ً من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة والتي لم يتم فحصها
حتى تاريخه من قبل الهيئة وتتم مراجعة هذه التقديرات عند كل فترة تقرير كراجع االيضاحات  19و  20و 29ت.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -5الممتلكات واآلالت والمعدات
(بالرياالت السعودية)
أراضي
التكلفة
 1يناير 2019
كمعدلةت
اضافات
تحويالت
شطب
استبعادات
 31ديسمبر2019
االستهالك المتراكم
وإنخفاض القيمة
 1يناير 2019
كمعدلةت
محمل على السنة
استبعادات
 31ديسمبر2019
صافي القيمة
الدفترية
 31ديسمبر
( 2019معدلة)
 31ديسمبر
 2018كمعدلةت

24,834,454
24,834,454

مباني وإنشاءات

443,694,083
742,571
24,679,163
)(19,218,731
449,897,086

310,660,613
13,797,963
)(18,702,331
305,756,245

-

سيارات وشاحنات آالت ومعدات المحطات أثاث ومفروشات

513,717,900
40,488,900
9,769
)(400,000
553,816,569

418,612,697
36,847,556
)(400,000
455,060,253

483,937,926
787,857
81,163,623
)(13,576,505
552,312,901

345,011,311
28,134,133
)(13,373,523
359,771,921

21,741,899
746,956
)(9,387,436
13,101,419

17,666,260
682,783
)(9,105,569
9,243,474

أجهزة ومعدات

24,986,656
2,049,319
867,477
)(284,930
27,618,522

18,860,561
3,037,732
)(189,122
21,709,171

أقفاص

104,532,405
1,633,500
106,165,905

92,251,144
3,193,055
95,444,199

عدد وأدوات

5,264,437
187,750
)(189,877
5,262,310

3,688,409
256,880
)(186,902
3,758,387

مشروعات تحت
التنفيذ *

169,090,995
28,444,637
)(106,720,032
)(562,376
90,253,224

1,133,627
)(562,376
571,251

المجموع

1,791,800,755
75,081,490
)(562,376
)(43,057,479
1,823,262,390

1,207,884,622
85,950,102
)(42,519,823
1,251,314,901

24,834,454

144,140,841

98,756,316

192,540,980

3,857,945

5,909,351

10,721,706

1,503,923

89,681,973

571,947,489

24,834,454

133,033,470

95,105,203

138,926,615

4,075,639

6,126,095

12,281,261

1,576,028

167,957,368

583,916,133

* تمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي مشاريع لتطوير محطات الشركة وطاقتها اإلستعابية وتطوير خطوط اإلنتاج بما يتماشى مع حاجات الشركة ومعايير السالمة العامة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -5الممتلكات واآلالت والمعدات كتتمةت
(بالرياالت السعودية)

أراضي

مباني وإنشاءات سيارات وشاحنات

أثاث
ومفروشات

آالت ومعدات
المحطات

أجهزة ومعدات

أقفاص

عدد وأدوات

مشروعات تحت
التنفيذ *

المجموع

التكلفة
 1يناير  2018كمعدلةت

اضافات
استبعادات
 31ديسمبر 2018
(معدلة)

24,834,454
-

439,936,067
3,758,016
-

510,281,622
14,050,085
)(10,613,807

452,194,789
32,080,137
)(337,000

20,870,050
871,849
-

23,444,976
1,541,680
-

101,504,977
2,626,520
)(9,599,092

4,773,801
490,636
-

160,336,411
12,577,569
)(3,822,985

1,738,177,147
77,996,492
)(24,372,884

24,834,454

443,694,083

513,717,900

483,937,926

21,741,899

24,986,656

104,532,405

5,264,437

169,090,995

1,791,800,755

االستهالك المتراكم
وإنخفاض القيمة
 1يناير  2018كمعدلةت

-

296,701,127

388,980,888

316,658,180

16,739,468

14,240,790

99,962,384

3,449,795

4,438,161

1,141,170,793

محمل على السنة

-

13,959,486

40,245,564

28,690,131

926,792

4,619,771

1,887,818

238,614

518,461

91,086,637

)(10,613,755

)(337,000

-

-

)(9,599,058

)(3,822,995

)(24,372,808

استبعادات

-

 31ديسمبر 2018
(معدلة)

-

310,660,613

418,612,697

345,011,311

17,666,260

18,860,561

92,251,144

3,688,409

1,133,627

1,207,884,622

صافي القيمة
الدفترية
 31ديسمبر 2018
(معدلة)
 1يناير  2017كمعدلةت

24,834,454
24,834,454

133,033,470
143.234.940

95,105,203
121.300.734

138,926,615
135.536.609

4,075,639
4.130.582

6,126,095
9.204.186

12,281,261
1.542.593

1,576,028
1.324.006

167,957,368
155.898.250

* تمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي مشاريع لتطوير محطات الشركة وطاقتها اإلستعابية وتطوير خطوط اإلنتاج بما يتماشى مع حاجات الشركة ومعايير السالمة العامة.
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583,916,133
597.006.354

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -6الموجودات غير الملموسة

(بالرياالت السعودية)
مشاريع تحت
التنفيذ
برامج حاسب آلي

التكلفة
ا يناير 2019
إضافات
تحويل
 31ديسمبر 2019

32.333.374
32.333.374

المجموع

23.828.465
23.828.465
13.124.625 13.124.625
(- )32.333.374
36.953.090
4.619.716

اإلطفاء المتراكم
ا يناير 2019
محمل على الفترة
 31ديسمبر 2019

4.663.370
4.663.370

-

4.663.370
4.663.370

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2018

27.670.004
-

4.619.716
23.828.465

32.289.720
23.828.465

 -7الممتلكات اإلستثمارية
تتمثل الممتلكات اإلستثمارية في أراضي ومباني بعضها مؤجّرألطراف خارجية بموجب عقود إيجار تشغيليةش وتتكون مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
المجموع
مباني
أراضي
التكلفة
اإلستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2018
 1يناير 2018

34,494,172
34,494,172
34,494,172
34,494,172

48.170.336 13.676.164
()13.676.161( )13.676.161
3
3
3

34,494,175
34,494,175
34,494,175

قامت الشركة بتوقيع عقد لتأجير إحدى األراضي المملوكة لها وذلك بتاريخ  9مايو 2018ش وتبلغ القيمة اإليجارية اإلجمالية للعقد 242.5
مليون لاير سعودي لمدة  20سنةش باإلضافة الى فترة سما مدتها  27شهر .في  29مايو 2019ش قامت الشركة بإنهاء كامل اإلجراءات
القانونية المتعلقة بالعقد وبالتالي بدأ سريان مفعول العقد منذ ذلك التاريخ .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019ش قامت الشركة
باإلعتراف بمبلغ  6.586.563لاير سعودي كإيراد من تأجير األرض .بلغت إجمالي إيرادات التأجير من الممتلكات اإلستثمارية مبلغ
 9.311.563لاير سعودي ك 2.695.000 :2018لاير سعوديت كراجع إيضا 25ت.

قياس القيمة العادلة للممتلكات االستثمارية للشركة
بلغ تقييم الممتلكات اإلستثمارية والذي تم بواسطة مقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقييمن المعتمدين كتقييمت وذلك باستخدام طرق
تقييم معتمدة كطريقة السوق كأسلوب المقارنةتش وطريقة التكلفة كأسلوب اإلحاللتش وطريقة الدخل كأسلوب القيمة المتبقيةت وطريقة السوق
كاألسلوب اإلسترشاديتش كما في  31ديسمبر ما يلي:
إسم المقيّم
مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري
)ترخيص رقم 1210000930ت
مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري
)ترخيص رقم 1210000930ت
شركة القرن الواحد والعشرين
للتقييم العقاري)ترخيص رقم
1210000038ت

السنة المالية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2019

232.000.000

34.393.175

 31ديسمبر 2018

228.000.000

34.393.175

 31ديسمبر 2017

271.000.000

34.393.175

يتم تصنيف القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية ضمن المستوى ك2ت من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -8االستثمارات في الشركات الزميلة
فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:
نسبة الملكية
شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي
شركة غاز الشرق المحدودة

%37.57
%35
%35

إن حركة االستثمارات في الشركات الزميلة هي كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
الحصة من نتائج االستثمار في شركات زميلة
توزيعات أربا مقبوضة
الرصيد في نهاية السنة
تتكون الحصة في نتائج الشركات الزميلة مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
30.702.334
19.850.029
28.736.874
79.289.237
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35.349.399
19.287.725
27.259.296
81.896.420

(بالريـاالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
81,896,420
78,945,918
5.483.808
4,180,478
()5.140.489
ك 7,130,980ت
78,945,918
79.289.237

 1يناير 2018
64.216.070
21.147.336
ك3.466.986ت
81,896,420

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018

 1يناير 2018

()220.340
1.459.280
4.244.868
5.483.808

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي
شركة غاز الشرق المحدودة

32,650,663
19,703,249
26,592,006
78,945,918

 1يناير 2018

757,244
1,290,524
2,132,710
4,180,478

13.807.695
916.772
6.422.869
21.147.336

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -8االستثمارات في شركات زميلة كتتمةت
يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة إلستثمار الشركة في الشركات الزميلة:
 31ديسمبر 2019

بلد التأسيس

السنة المالية

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز المملكة العربية السعودية  29ذو الحجة 1440
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2019
شركة توزيع الغاز الطبيعي
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2019
شركة غاز الشرق المحدودة
 31ديسمبر 2018

بلد التأسيس

116.398.266
77.722.124
94.606.341

السنة المالية

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز المملكة العربية السعودية  30ذو الحجة 1439
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2018
شركة توزيع الغاز الطبيعي
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2018
شركة غاز الشرق المحدودة
 31ديسمبر 2017

بلد التأسيس

إجمالي الموجودات

إجمالي الموجودات
102.174.128
70.137.409
91.433.873

السنة المالية

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز المملكة العربية السعودية  29ذو الحجة 1438
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2017
شركة توزيع الغاز الطبيعي
المملكة العربية السعودية  31ديسمبر 2017
شركة غاز الشرق المحدودة

إجمالي الموجودات
131.721.350
67.829.454
96.926.990

إجمالي المطلوبات
34.667.044
21.007.755
12.500.986
إجمالي المطلوبات
15.256.350
13.842.412
15.456.713
إجمالي المطلوبات
37.619.395
12.721.668
19.043.286

يتمثل نشاط الشركات الزميلة بصناعة اسطوانات الغازش وشراء الغاز الجاف وإنشاء شبكات لتوزيعه على المصانع وتشغيل وصيانة هذه الشبكات .
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حقوق الملكية
81.731.222
56.714.369
82.105.355
حقوق الملكية
86.917.778
56.294.997
75.977.160
حقوق الملكية
94.101.955
55.107.786
77.883.704

صافي الدخل
680.114
4.980.793
12.128.195
صافي الدخل
4.765.176
3.930.337
9.918.243
صافي الدخل
20.310.702
2.690.235
10.276.726

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -9االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
الشركة الوطنية للغازات الصناعية
الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح
استثمار في صناديق لدى شركات استثمارية
استثمار في أسهم شركات مدرجة

719,470,000
221.548.760
15.633.973
956,652,733

679,830,700
15,935,100
321,520,461
1,017,286,261

تتمثل الحركة في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
الرصيد االفتتاحي
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
التغير في القيمة العادلة
خسائر انخفاض في القيمة

855,923,371 1,017,286,261
531,462,319 312,053,027
) (417,645,616ك499,937,149ت
44,959,061
129,837,720
1,017,286,261
956,652,733

 1يناير 2018
552.203.400
16.283.300
287.436.671
855.923.371

 1يناير 2018
340.311.442
497.469.437
394.123.690
ك374.280.897ت
299.699
ك2.000.000ت
855.923.371

تتمثل الحركة في المكاسررب غير المحققة من اسررتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر فيما
يلي:
(بالرياالت السعودية)
 1يناير 2018
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
637.968.492
44.959.061

الرصيد االفتتاحي
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
التغير في القيمة العادلة
األربا المحققة من بيع استثمارات في أدوات حقوق الملكية
()3.474.314
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
679.453.239

508.130.772
129.837.720

10.361.636
497.469.437
299.699

637.968.492

508.130.772

لدى الشركة استثمارات في صناديق استثمارية محلية وأسهم في شركات محلية مدرجة بالسوق المالية السعودية كتداولت واستثمارات في
حقوق ملكية شركات محلية غير مدرجة.
تم تقييم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الغير مدرجة بالسوق المالية السعودية كتداولت أعاله بواسطة خبير تقييم مستقل معتمد من
الهيئة السعودية للمقييمين" تقييم" مكتب عبدالمجيد سليمان الدخيل لتقييم المنشآت االقتصادية – ترخيص رقم 391000018ش والذي
أصدر تقريره عن تقييم االستثمارات في الشركة الوطنية للغازات الصناعية والشركة العربية للزجاج المسطح كما في  31ديسمبر 2019
وقد استخدم طريقة الشركات المماثلة كطريقة السوقت لتقييم االستثمار في الشركة الوطنية للغازات الصناعية واالستثمار في الشركة
العربية المتحدة للزجاج المسطح .خالل السنةش وبنا ًء على المعطيات المتوفرة لدى اإلدارةش قررت الشركة تسجيل انخفاض في القيمة
على استثمار الشركة في الشركة العربية للزجاج المسطح بمبلغ  15.935.100لاير سعودي.
وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للغازات الصناعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  4مارس  2019على توزيع أربا نقدية على
الشركاء .تبلغ نسبة ملكية شركة الغاز والتصنيع األهلية في رأسمال هذه الشركة %9ش وبالتالي يبلغ نصيبها من هذا التوزيع مبلغ 81
مليون لاير سعودي كإيضا رقم 25ت .تم استالم هذه األربا خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -10المخزون ،صافي
يتكون المخزون مما يلي:
 31ديسمبر 2019
غاز
اسطوانات غاز
خزانات
قطع غيار ومواد أخرى
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
مخصص استبدال اسطوانات وأخرى
المجموع

16,060,925
113,873,628
5,009,824
71,619,791
206,564,168
()31,680,057
()8.187.512
166,696,599

إن حركة مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم خالل السنة هو كما يلي:
 31ديسمبر 2019

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018
كمع ّدلةت
18,866,575
136,994,967
6,939,308
67,708,757
230,509,607
ك26,149,124ت
ك1.652.013ت
202.708.470

 1يناير 2018
كمع ّدلةت
9,872,107
161.289.304
12,591,443
71,914,583
255.667.437
ك12.259.578ت
ك46.901.418ت
196.506.441

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018

 1يناير 2018

 1يناير
المكون خالل السنة

26,149,124
5,530,933

12.259.578
13.889.546

12.259.578

 31ديسمبر

31,680,057

26.149.124

12.259.578

إن حركة مخصص استبدال األسطوانات وأخرى خالل السنة هو كما يلي:
 31ديسمبر 2019

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018

 1يناير 2018

 1يناير
المكون خالل السنة
تسويات مقابل تكلفة اسطوانات الغاز
مخصص مستخدم مقابل مخزون تالف

1.652.013
6.535.499
-

46.901.418
ك39.571.468ت
ك5.677.937ت

5.784.875
41.116.543
-

 31ديسمبر

8.187.512

1.652.013

46.901.418
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -11الذمم المدينة التجارية ،صافي
تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018

30.351.639 50.039.538
ذمم مدينة تجارية
( )1.633.615ك8.644.490ت
مبالغ محصلة لم يتم تسويتها مع فواتير العمالء
21.707.149 48.405.923
مخصص خسارة إنخفاض اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية ( )13.268.602ك6,431,068ت
15,276,081 35.137.321
إن حركة مخصص خسارة إنخفاض اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية هي كما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
6.431.068
6.837.534
13.268.602

الرصيد اإلفتتاحي
مكون خالل السنة
الرصيد الختامي

5,256,000
1,175,068
6,431,068

 1يناير 2018
42.329.462
ك14.728.454ت
27.601.008
ك5.256.000ت
22.345.008

 1يناير 2018
2.256.000
3.000.000
5.256.000

إن فترة االئتمان الممنوحة هي فترة متوسطة من  30يوماً .ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة.
تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي خسائراالئتمان المتوقعة لمدى الحياة .يتم تقدير الخسائراالئتمانية
المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى تجربة التعثر السابقة للمدين وتحليل المركز المالي
الحالي للمدينش مع تعديله حسب العوامل الخاصة بالمدينينش والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يعمل فيها المدينون وتقيي ًما لالتجاه
الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف كما في تاريخ التقرير.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -11الذمم المدينة التجارية ،صافي كتتمةت

يوضح الجدول التالي تفاصيل بيان المخاطر للذمم المدينة التجارية بنا ًء على مصفوفة مخصصات الشركة:
(بالرياالت السعودية)

 31ديسمبر 2019
الذمم المدينة التجارية
معدل الخسارة المتوقعة كمقربةت
مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها
 31ديسمبر 2018
الذمم المدينة التجارية
معدل الخسارة المتوقعة كمقربةت
مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها

غير متأخرة السداد

 30- 1يوما

الذمم المدينة التجارية  -عدد أيام متأخرة السداد
365- 181
يوما
 180- 91يوما
 90- 31يوما

أكثر من 365
يوما

المجموع

5.019.031
%0.45

5.843.125
%0.28

10.309.001
%0.93

9.711.785
%7.49

8.408.835
%28.12

10.747.761
%93.44

50.039.538

22.400

16.204

95.405

727.268

2.364.515

10.042.810

13.268.602

3.044.310
%0.36

3.544.166
%0.22

6.252.957
%0.74

5.890.714
%5.98

5.100.405
%22.47

6.519.087
%74.67

30.351.639

10.857

7.854

46.241

352.495

1.146.041

4.867.580

6.431.068

 1يناير 2018
الذمم المدينة التجارية
معدل الخسارة المتوقعة كمقربةت
مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها

4.245.701
%0.21

4.942.818
%0.13

8.720.593
%0.43

8.215.396
%3.51

7.113.204
%13.17

9.091.750
%43.76

42.329.462

8.873

6.419

37.792

288.088

936.639

3.978.189

5.256.000
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -12المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018
كمع ّدلةت
 31ديسمبر 2019
44,922,219
8.698.083
6,786,527
6,368,987
989,416
11.956.089
79.721.321
()744.709
78.976.612

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
ضريبة قيمة مضافة مدينة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين مدينة
دفعات مقابل إعتمادات مستندية
مطالبات تأمين
أخرى
مخصص خسارة انخفاض في القيمة
 -13النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

36,202,848
2,244,044
11.474.802
5,599,136
1,154,809
1.918.444
12.535.174
71.129.257
71.129.257

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
107.609.810
50.000.000
157.609.810

نقد لدى البنوك
استثمار مرابحة قصير األجل
المجموع

38,435,956
38,435,956

 1يناير 2018
كمع ّدلةت
32,242,381
6,779,268
6,525,354
6,151,203
1,623,146
580.085
53.901.437
53.901.437

 1يناير 2018
69.994.826
40.000.000
109.994.826

 -14االحتياطي النظامي
بموجب نظام الشركات السابق في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركةش فإن على الشركة أن تحول  %10من صافي
الربح إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يعادل هذا اإلحتياطي  %50من رأس مالها .وبتطبيق التغيير األخير في نظام الشركاتش يتوقف
التحويل عند وصول اإلحتياطي إلى  %30بدالً من  %50من رأس المال .بلغ االحتياطي النظامي في  31ديسمبر  2016ما نسبته
 ٪36من رأس مال الشركةش وبالتالي قررت الجمعية العامة للمساهمين غير العادية المنعقدة بتاريخ  7مارس  2018التوقف عن التحويل
لهذا االحتياطي نظرا ً الستيفاء متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي
الشركة.
 -15المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية السعوديةش وال تنطبق عليها المعلومات القطاعية.
 -16قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
بتاريخ  17محرم 1440هـ الموافق  27سبتمبر 2018مش وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على
قرض بمبلغ  203مليون لاير سعوديش بغرض إنشاء خطوط ومناطق مناولة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة انتاجية تبلغ  750ألف طن في
جميع فروع الشركةش وذلك مقابل رهن سبعة من أراضي الشركة ومحطتها بالدمام وتقديم سندات ألمرش كذلك تحتوي االتفاقية على تعهدات
من ضمنها المحافظة على نسب مالية معينة .سيقوم الصندوق باستقطاع تكاليف تقييم المشروع والبالغة  16.2مليون لاير سعودي مقدما ً
حسب العقد .الحقا ً لتاريخ قائمة المركز الماليش وبتاريخ  5يناير2020ش استلمت الشركة الدفعة األولى من أصل القرض بمبلغ
 85.300.000لاير سعودي ولم يتم استكمال رهن أي من أصول الشركة حتى تاريخه.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -17التزامات منافع الموظفين المحددة

(بالرياالت السعودية)

 1يناير
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
مدفوع خالل السنة
خسائر كمكاسبت إعادة القياس بسبب الخسارة االكتوارية
 31ديسمبر

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

188.400.062
12.204.044
7.223.097
()16.599.768
12.374.318
203.601.753

180.506.439
24.593.955
6.204.374
ك9.882.407ت
ك13.022.299ت
188.400.062

 1يناير 2018
176.043.698
10.122.473
4.990.249
ك7.892.236ت
ك2.757.745ت
180.506.439

تم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل إكتواري مؤهل ومستقل وذلك بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كما يلي:
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب

%3.75
%4.50

%3.50
%4.00

 1يناير 2018
%3.00
%3.80

يتم االعتراف بجميع الحركات في التزامات منافع الموظفين المحددة في الربح أو الخسارة باستثناء المكاسب أو الخسائر االكتوارية والتي
يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
تحليل الحساسية
تم تحديد تحليل الحساسية المذكور ادناه بنا ًء على تغييرات محتملة معقولة الفتراضات قد تحدث بنهاية فترة التقرير مع بقاء االفتراضات
األخرى ثابتة .تمثل القيمة الموجبة زيادة في االلتزامش بينما تمثل القيمة السالبة انخفاض في اإللتزام:

(بالرياالت السعودية)

زيادة في معدل الخصم بنسبة  %1ك 1يناير %0.5 :2018ت
انخفاض في معدل الخصم بنسبة  %1ك 1يناير %0.5 :2018ت
زيادة في معدل زيادة الرواتب بنسبة %1
انخفاض في معدل زيادة الرواتب بنسبة %1

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

()13.749.000
9.534.000
8.776.000
()13.285.000

ك10.546.000ت
11.804.000
11.528.000
ك10.506.000ت

 1يناير 2018
ك5.485.000ت
5.820.000
11.600.000
ك10.521.000ت

 -18الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى
تتكون الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
96.232.410
ذمم دائنة تجارية
49.517.001
مصاريف مستحقة
40,031,295
دائنو توزيعات أربا المساهمين
30,070,028
دفعات مقدمة من العمالء
3,333,400
تأمين عمالء
3,134,036
الصندوق الخيري وصندوق جزاءات الموظفين
2,357,153
إيرادات غير مستحقة
مكافآت وبدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها 2,882,070
227.557.393
المجموع
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47.423.870
26.935.849
37,076,108
24,732,976
3,806,380
2,940,739
2,000,000
2,876,714
147,792,636

 1يناير 2018
49.537.509
31.930.888
35,486,318
23.244.586
3,262,280
2,980,986
3.054.882
149.497.449

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -19المخصصات األخرى
تتكون المخصصات األخرى مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018
كمعدّلةت
 31ديسمبر 2019

مخصص زكاة شرعية يتعلق بمطالبات متنوعة لربوط زكوية
معترض عليها (إيضاح  20و)29
مخصص قضايا عمالية وأخرى
المجموع
تتكون الحركة في المخصصات األخرى مما يلي:

الرصيد االفتتاحي
مكون خالل السنة
عكس مخصص – قضايا ع ّمالية وأخرى خالل السنة
مدفوع خالل السنة
الرصيد الختامي

72.811.415
2.272.721
75.084.136

 1يناير 2018
كمعدّلةت
61.813.790
12.348.456
74.162.246

67.224.637
2,843,692
70.068.329

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018
كمعدّلةت
 31ديسمبر 2019
70.068.329
25.405.637
()20.389.830
75.084.136

 1يناير 2018
كمعدّلةت
35.091.011
42.179.067
ك3.107.832ت
74.162.246

74.162.246
5.410.847
ك4,708,596ت
ك4,796,168ت
70.068.329

 -20الزكاة الشرعية الدائنة
إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي:

(بالرياالت السعودية)
ربح السنة المعدّل كأت
العناصر الخاضعة للزكاة الشرعية
ناقصا :العناصر الغير خاضعة للزكاة الشرعية
الوعاء الزكوي كبت
الزكاة بنسبة  %2.5من كأت أو كبت أيهما أكبر

 31ديسمبر 2019
187.372.961
2.011.936.194
()1.792.537.899
406.771.255
10.169.281

إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي :

زكاة
 1يناير
مخصص للسنة
مدفوع خالل السنة
مدفوع عن زكاة سنوات سابقة كإيضا 19ت
 31ديسمبر

 31ديسمبر 2018
153.555.745
1.989.966.727
ك1.979.122.703ت
164.399.769
4.109.994

 1يناير 2018
197.878.611
1.336.572.841
ك1.250.033.610ت
284.417.842
7.110.446

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
11.020.035
11.915.903
10.169.281
4.109.994
()3.838.894
ك5.005.862ت
()7.181.141
11.020.035
10.169.281

 1يناير 2018
9.885.711
7.110.446
ك5.080.254ت
11.915.903

قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام  .2004أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة الربط الزكوي النهائي للشركة
لألعوام من  2005إلى 2007ش ما نتج عنه التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ  39مليون لاير سعوديش حيث قامت الشركة
باالعتراض على هذه الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا ً للنظامش ولم يتم االنتهاء من هذا األمر حتى تاريخهش وتم تقديم ضمان بنكي
للهيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ  39مليون لاير سعودي بهذا الخصوص.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -20الزكاة الشرعية الدائنة كتتمةت
خالل العام 2017ش أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة الربط الزكوي النهائي للشركة لألعوام  2008ش  2009و .2010بلغ
االلتزام الزكوي اإلضافي الناتج عن هذا الربط الزكوي النهائي مبلغ  58.5مليون لاير سعوديش وتم االعتراض عليه من قبل الشركة.
قامت الشركة بدفع مبلغ قدره  1.7مليون لاير سعودي مقابل االلتزام الزكوي اإلضافي وقدمت خطاب اعتراض إلى ةالهيئةة على مبلغ
 56.8مليون لاير سعودي المتبقي من الربط الزكوي .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019ش توصلت الشركة إلى تسوية مع الهيئة
العامة للزكاة والدخل حيث تم تخفيض االلتزام الزكوي اإلضافي من مبلغ  58.5مليون لاير سعودي إلى مبلغ  27مليون لاير سعودي
مؤيدة بذلك وجهة نظر الشركة في بعض أمور اإلعتراض المقدم سابقا ً وقد تم سداد المبلغ للهيئة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2019
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من  2011حتى  2018إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة وتم دفع مبلغ الزكاةش وحصلت
على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها حتى  30أبريل .2020
 -21اإليرادات
تتكون اإليرادات للسنة المنتهية في  31ديسمبرش والتي يتم اإلعتراف بها عند نقطة من الزمنش مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مشاريع تجارية أخرى
خصومات ومردودات المبيعات

1.790.350.642 1.808.771.648
97,342,449
99,258,636
16.999.452
16.020.687
4,859,589
)(3,689,014
)(5,414,793
1,901,940,951 1,922,558,345

 -22تكلفة اإليرادات
تتكون تكلفة اإليرادات للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:

تكلفة الغاز
تكلفة العاملين
تكلفة أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات
استهالكات وإطفاءات
قطع غيار أخرى
مصروفات التشغيل
مصروفات التأمين
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
تكلفة مشاريع تجارية أخرى
إصالحات خارجية

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
1,170,266,726 1,177,649,612
238,479,540
210,664,325
69,767,466
93.647.918
80,043,508
76,119,024
54,249,003
46,634,173
25.241.612
29.974.882
10,283,757
9,126,909
5.530.933
13.889.546
4,335,000
682,507
616,058
1,667,636,935 1.649.565.564

 -23مصروفات البيع والتسويق
تتكون مصروفات البيع والتسويق للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:

تكلفة العاملين
استهالكات وإطفاءات
استشارات فنية
دعاية وإعالن
تأمين
أخرى

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
58,146,697
11,044,224
10,364,990
1,808,927
1,354,838
7.315.315
90.034.991
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42,890,046
5,754,549
329,000
1,727,403
960,045
5,081,857
56.742.900

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -24المصاريف العمومية واإلدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:

تكلفة العاملين
دعم فني ورخص تطبيقات الحاسب اآللي
استشارات فنية وإدارية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها
استهالكات وإطفاءات
هاتف وكهرباء ومياه
رسوم تأشيرات ورخص
تأمين
إصالح وصيانة
أخرى

 -25إيرادات من إستثمارات ،صافي
تتكون اإليرادات من اإلستثمارات للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:

توزيعات أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية
أرباح من إستثمارات في أدوات حقوق ملكية
إستثمارات عقارية  -تأجير

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
57,015,184
18.007.431
11.581.570
7.582.243
4.953.444
3,450,222
2,097,225
745,036
498,645
135,858
7.559.923
113.626.781

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
81.000.000
4.044.350
9,311,563
94,355,913

 -26اإليرادات األخرى ،صافي
تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:

(خسائر)  /أرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات متنوعة أخرى

48,359,083
15,180,218
7,044,288
1,175,068
4,872,711
4,770,113
2,584,674
667,040
1,449,065
280,975
6,529,393
92.912.628

11.160.000
14.689.577
2.695.000
28.544.577

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
)(931,529
3,527,965
2,596,436

4,198,807
5.408.299
9.607.106

 -27ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةش الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهمش حيث
لم تصدر الشركة أي أدوات مخفضةش كما في  31ديسمبر:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
109.784.540
75.000.000
1.46

صافي ربح للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
ربحية السهم األساسي والمخفض
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89.893.640
75.000.000
1.20

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -28توزيعات األرباح
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ  17مارس  2019بتوزيع أربا نقدية على مساهمي الشركة عن الربع األول
من السنة المالية  2019وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  31.875مليون لاير سعودي .هذا وقد تم اعتماد اقترا توزيعات األربا النقدية من
قبل مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  15مايو 2019ش وقد تم توزيع األربا النقدية على المساهمين
بتاريخ  29مايو  .2019إضافة إلى ذلكش وباإلشارة إلى توزيعات األربا من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كراجع اإليضا رقم
9تش أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية على توزيع استثنائي على مساهمي الشركة عن الربع األول من السنة المالية
 2019وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  16.875مليون لاير سعودي .هذا وقد تم اعتماد اقترا توزيعات األربا النقدية من قبل مساهمي
الشركة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  15مايو 2019ش وقد تم توزيع األربا النقدية على المساهمين بتاريخ 29
مايو .2019
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بموجب تفويض الجمعية العامة للشركة بتاريخ  15مايو  2019بتوزيع أربا نقدية
على مساهمي الشركة عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية  2019وذلك بمبلغ وقدره  31.875مليون لاير سعودي عن
كل ربع .خالل السنةش تم توزيع مبلغ  95.625مليون لاير سعودي على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المنتهية
في  31ديسمبر  .2019إضافة إلى ذلكش وباإلشارة إلى توزيعات األربا من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كراجع اإليضا رقم
9تش أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ  15مايو  2019على توزيع استثنائي على مساهمي الشركة عن الربع
الثاني والثالث والرابع من السنة المالية  2019وذلك بمبلغ وقدره  16.875مليون لاير سعودي عن كل ربع .خالل السنةش تم توزيع
مبلغ  50.625مليون لاير سعودي على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
 -29التزامات محتملة
باإلشارة إلى حادث انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العام 2012مش تم خالل شهر مايو 2017م استالم الئحة دعوى
أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى .بتاريخ  26أبريل 2018م صدر حكم ابتدائي برد
الدعوى المقامة ضد الشركة .الحقا ً لتاريخ المركز المالي وبتاريخ  9يناير 2020ش استلمت الشركة من الدوائر الحقوقية والمرورية في
المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة اإلستئناف بالرياض والمتض ّمن تأييد حكم الدائرة المرورية
الثانية بالمحكمة العامة بالرياض الصادر بتاريخ  26أبريل 2018م .علما ً بأن هذا الحكم يتعلق بالحق العام وال يسري على الحق الخاص .
استلمت الشركة بتاريخ  7أغسطس 2018م الئحة دعوى أقامتها وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعالهش ووفقا ً
لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة القانونية للشركة بخصوص هذه الدعوى القضائيةش فإنه ال يمكن الجزم بما سيصدر من حكم
في هذه القضية ولكن موقف الشركة القانوني قوي خصوصا ً مع صدور الحكم النهائي في دعوى تركيز المسؤولية في الحادث والمقامة
من المدعي العامش والذي قرر رد دعوى مسؤولية الشركة عن الحادث في الحق العام كما ذكر أعاله.
كما هو مبين في كاإليضا رقم 20ت فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت معلقة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
ةالهيئةة .إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن تحديدها في الوقت الحالي .وبنا ًء عليهش قامت الشركة أيضا ً بتقييم وضعها الزكوي
للسنوات من  2011إلى  2018والتي لم يتم فحصها حتى تاريخه من قبل الهيئة .قامت الشركة بتكوين المخصصات الالزمة المحتملة
بنا ًء على تقدير اإلدارة والمستشار الزكوي للشركة وقيدها ضمن القوائم المالية المرفقة للسنوات المعنية كما هو موضح في اإليضا رقم
ك35ت.
لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ةالهيئةة بمبلغ  39مليون لاير سعودي ك 31ديسمبر 39 :2018
مليون لاير سعوديت يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من  2005إلى  2007كما تم ذكره في كاإليضا رقم 20تش وخطاب ضمان
بنكي مقدم إلى شركة الزيت العربية السعودية ةأرامكو السعوديةة بمبلغ  280مليون لاير سعودي ك 31ديسمبر  280 :2018مليون
لاير سعوديت يخص توريد المنتجات البترولية .لدى الشركة أيضا ً ضمان قائم مقابل قرض ممنو من قبل صندوق التنمية الصناعية
السعودي لصالح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح بمبلغ  49مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر :2018
 49مليون لاير سعودي).
بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر  2019مبلغ  136.2مليون لاير سعودي
ك 31ديسمبر  189.8 :2018مليون لاير سعوديت.
لدى الشركة اعتمادات مستندية قائمة كما في  31ديسمبر  2019بمبلغ  36مليون لاير سعودي ك 31ديسمبر  :2018ال شيءت.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -30المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة
خالل الفترةش قامت الشركة بالتعامل مع الجهات ذات عالقة التالية .إن شروط المعامالت هي في سياق العمل اإلعتيادي وموافق عليها
من قبل اإلدارة.
العالقة
االسم
شركة زميلة
شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز
عضو مجلس إدارة مشترك
شركة التعاونية للتأمين
إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها للسنة المنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي :
(بالريـاالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
86.904.721 62,278,124
- 18.997.601

مشتريات إسطوانات وخزانات غاز
مصروف تأمين
بلغت األرصدة إلى الجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر ما يلي:

شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز
المجموع

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018

-

3.843.420
3.843.420

 1يناير 2018
-

تعويضات لموظفي اإلدارة العليا
فيما يلي تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها وغيرهم من موظفي اإلدارة العليا:

رواتب ومنافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة العليا
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
منافع ما بعد التقاعد
اجمالي تعويضات موظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر
 31ديسمبر 2018
2019
5.395.181
5.738.009
5.322.957
4.953.444
264.530
184.327
10.982.668
10.875.780

 -31إدارة مخاطر األدوات المالية
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للشركة
على الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى والنقد لدى البنك.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان .تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراقبة إدارة هذه المخاطر.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في اسعار السوق .تشمل
مخاطر السوق على نوعين من المخاطر :مخاطر معدالت العمولة ومخاطر العمالت.

 -1مخاطر معدالت العمولة
إن مخاطر معدالت العمولة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في أسعار العموالت
في السوق .لم تستلم الشركة أي مبلغ من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي كما في  31ديسمبر 2019ش وبالتالي فإن تعرض
الشركة لمخاطر معدالت العمولة محدود كما في تاريخ المركز المالي.

 -2مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم
معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو .تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت بشكل منتظم.
نظرا لكون اللاير السعودي مربو ً
طا بالدوالر األمريكيش وليس لدى
إن تعرض الشركة للتغيرات في الدوالر األمريكي ليس جوهريًا
ً
الشركة أي موجودات أو مطلوبات جوهرية بالعمالت األجنبية األخرى كما في  31ديسمبر .2019
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -31إدارة مخاطر األدوات المالية كتتمةت
مخاطر السيولة
تقوم الشركة بمراقبة التوقعات المستمرة لمتطلبات السيولة لديها وذلك عن طريق التأكد من توفر نقدية كافية للوفاء بمتطلبات التشغيلش
تأخذ هذه التوقعات باإلعتبار خطط التمويل لدى الشركة.
توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي لمطلوبات الشركة المالية غير المشتقة مع فترات سداد متفق عليها .تم إعداد الجداول
بنا ًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بنا ًء على أقرب تاريخ للسداد يمكن أن يطلب من الشركة.
(بالرياالت السعودية)
أكثر من خمس
من سنة الى
المجموع
سنوات
خمس سنوات
خالل سنة واحدة
تفاصيل
 31ديسمبر 2019
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
139.145.775
139.145.775
كإيضا 18ت
تأجير
التزامات
2.059.474
1.567.230
11.766
480.478
141.205.249
1.567.230
11.766
139.626.253

تفاصيل
 31ديسمبر 2018
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
كإيضا 18ت

تفاصيل
 1يناير 2018
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
كإيضا 18ت

خالل سنة واحدة
87.376.692
87.376.692

خالل سنة واحدة
88.078.709
88.078.709

(بالرياالت السعودية)
أكثر من
من سنة الى
خمس سنوات
خمس سنوات
-

-

(بالرياالت السعودية)
أكثر من
من سنة الى
خمس سنوات
خمس سنوات
-

-

المجموع
87.376.692
87.376.692

المجموع
88.078.709
88.078.709

مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعامل الشركة مع أطراف خارجية
معروفة وذات جدارة ائتمانية .تنص سياسة الشركة على أن جميع العمالء الذين يرغبون بالتداول بشروط ائتمانية أن يخضعوا إلجراءات
الفحص اإلئتماني .باإلضافة إلى ذلكش يتم مراجعة رصيد الذمم المدينة التجارية بشكل مستمر ويتم اعداد تحليل أعمار للمدينون من أجل
تقييم الحاجة إلى أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها .إن التعرض األقصى لمخاطر اإلئتمان يتمثل في القيم الدفترية للذمم المدينة
كما هو موضح في اإليضا رقم .11
يتم ايداع النقد بشكل رئيسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد.
إدارة رأس المال
تدير الشركة رأس مالها لضمان استمرارها كمنشأة مستمرة مع زيادة العائد على المساهمين من خالل تحسين رصيد حقوق الملكية .لم
تتغير استراتيجية الشركة العامة مقارنة مع السنة السابقة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -31إدارة مخاطر األدوات المالية كتتمةت
إدارة رأس المال
فئات األدوات المالية
 31ديسمبر 2019

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2018

ذمم مدينة تجارية كإيضا 11ت
موجودات أخرى كإيضا 12ت
نقد وما في حكمه كإيضا 13ت

35.137.321
11.559.911
157.609.810

15.276.081
7.517.580
38.435.956

22.345.008
8.148.500
109.994.826

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى كإيضا 18ت
التزامات تأجير

139.145.775
2.059.474

87.376.692
-

88.078.709
-

 1يناير 2018

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

 -32القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المتعاملين في السوق
في تاريخ القياسش بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى .عند تقدير القيمة
العادلة ألصل أو التزامش تقوم الشركة باألخذ باالعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك الخصائص
بالحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصا في هذه القوائم المالية
على هذا األساس.
اضافة لذلكش ألغراض اعداد التقارير الماليةش يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات  1أو  2أو  3بناء على الدرجة التي يمكن
مالحظتها في مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملهاش والتي تم توضيحها كما يلي:
 مدخالت المستوى رقم  1وهي األسعار المدرجة كغير المعدلةت في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن
للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
 مدخالت المستوى رقم  2وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم 1ش والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزامش
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
 مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات.
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلةش وهي ال
تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة
العادلة بصورة معقولة:

- 44 -

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -32القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كتتمةت
 31ديسمبر 2019
بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية
موجودات أخرى
نقد وما في حكمه
اإلجمالي
المطلوبات المالية
التزامات تأجير
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات
أخرى
اإلجمالي

القيمة الدفترية
بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

القيمة العادلة
المستوى
المستوى الثاني
الثالث

المستوى األول

اإلجمالي

956,652,733
956,652,733

35.137.321
11.559.911
157.609.810
204.307.042

956,652,733
35.137.321
11.559.911
157.609.810
1.160.959.775

15.633.974
15.633.974

941.018.759
941.018.759

-

956,652,733
956,652,733

-

2.059.474

2.059.474

-

-

-

-

-

139.145.775
141.205.249

139.145.775
141.205.249

-

-

-

-
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -32القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كتتمةت
 31ديسمبر 2018
بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية
موجودات أخرى
نقد وما في حكمه
اإلجمالي

1.017.286.261
1.017.286.261

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات
أخرى
اإلجمالي

-

القيمة الدفترية
بالتكلفة المطفأة

15,276,081
7.517.580
38.435.956
61.229.617

اإلجمالي

1.017.286.261
15,276,081
7.517.580
38.435.956
1.078.515.878

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المستوى األول

-

1.017.286.261
1.017.286.261

-

اإلجمالي

1.017.286.261
1.017.286.261

87.376.692
87.376.692
87.376.692

87.376.692
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -32القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كتتمةت
 1يناير 2018
بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية
موجودات أخرى
نقد وما في حكمه
اإلجمالي

855,923,371
855,923,371

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات
أخرى
اإلجمالي

-

القيمة الدفترية
بالتكلفة المطفأة

22,345,008
8.148.500
109,994,826
140.488.334

88.078.709
88.078.709

اإلجمالي

855,923,371
22,345,008
8.148.500
109,994,826
996.411.705

88.078.709
88.078.709
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القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المستوى األول

-

-

855,923,371
855,923,371

-

-

-

اإلجمالي

855,923,371
855,923,371

-

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -33معلومات منافع التقاعد
تقوم الشركة بتقديم مساهمات لبرامج منافع تقاعد محدد إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بموظفيها السعوديين .بلغ
إجمالي المبلغ الذي تم تكبده كمصروف خالل السنة لهذا البرنامج مبلغ  19.021.389لاير سعودي ك 31ديسمبر 17.058.569 :2018
لاير سعوديت.
 -34أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2017لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي:

البند
ممتلكات وآالت ومعداتش صافي
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
أربا مبقاة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مخصصات أخرى

الرصيد كما تم
عرضه سابقا ً

تعديالت سنوات
سابقة – إيضا
35

إعادة التصنيف

الرصيد بعد التعديل
وإعادة التصنيف

631.809.689
210.418.032

ك5.619.541ت
ك13.911.591ت

ك29.183.794ت
-

597.006.354
196.506.441

24.717.643
59.616.558
116.702.311
53.520.359

ك72.968.157ت
19.457.958
33.979.067

29.183.794
13.337.180
ك13.337.180ت

53.901.437
ك13.351.599ت
149.497.449
74.162.246

تتضمن مبالغ إعادة التصنيف أعاله تعديل سنوات سابقة بمبلغ  72.968.157لاير سعودي كما هو مذكور ضمن اإليضا رقم .35
إن تفاصل إعادة تصنيف أرقام السنوات السابقة لقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2017موضحة كما يلي:




خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ متعلقة بدفعات مقدمة لموردين ومقاولين في المشاريع تحت التنفيذ ضمن ممتلكات
وآالت ومعدات بمبلغ  29.183.794لاير سعوديش وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن المصاريف المدفوعة مقدما ً
والموجودات األخرى.
خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ متعلقة مبالغ مستحقة لموردين ضمن المخصصات األخرى بمبلغ 13.337.180
لاير سعوديش وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2018لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي:

البند
ممتلكات وآالت ومعداتش صافي
موجودات غير ملموسة
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
أربا مبقاة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مخصصات أخرى

الرصيد كما تم
عرضه سابقا ً

تعديالت سنوات
سابقة – إيضا
35

إعادة التصنيف

الرصيد بعد التعديل
وإعادة التصنيف

660.687.592
230.100.002

ك8.199.765ت
ك7.959.539ت
ك27.391.532ت

ك68.571.694ت
31.788.004
-

583.916.133
23.828.465
202.708.470

34.345.567
88.909.534
118.706.569
44.015.595

ك98.689.637ت
15.748.887
39.389.914

36.783.690
13.337.180
ك13.337.180ت

71.129.257
ك9.780.103ت
147.792.636
70.068.329

تتضمن مبالغ إعادة التصنيف أعاله تعديل سنوات سابقة بمبلغ  25.721.480لاير سعودي كما هو مذكور ضمن اإليضا رقم .35

- 48 -

شركة الغاز والتصنيع األهلية
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية كتتمةت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -34أرقام المقارنة كتتمةت
إن تفاصل إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة لقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2018موضحة كما يلي:




خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ متعلقة بدفعات مقدمة لموردين ومقاولين في المشاريع تحت التنفيذ ضمن الممتلكات
واآلالت والمعدات وتسجيل الموجودات غير الملموسة ضمن نفس البند بمبلغ  36.783.690لاير سعودي و
 31.788.004على التواليش وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
والموجودات غير الملموسة كما هو موضح أعاله.
خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ مستحقة لموردين ضمن المخصصات األخرى بمبلغ  13.337.180لاير سعوديش
وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى.

كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي:

البند
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف البيع والتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
أعباء مالية
مخصص مطالبات زكاة
ايرادات أخرىش صافي
إجمالي الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما تم
عرضه سابقا ً

تعديالت سنوات
سابقة

إعادة التصنيف

5.497.575
1.896.443.376
ك1.655.685.457ت ك12.454.594ت 503.116
ك588.479ت
593.469
ك56.747.890ت
465.800
ك8.449.508ت
ك84.928.920ت
ك1.913.285ت
ك5.410.847ت
ك5.497.575ت
15.104.681
ك25.721.480ت ك1.532.848ت
260.007.987

الرصيد بعد التعديل
وإعادة التصنيف
1.901.940.951
ك1.667.636.935ت
ك56.742.900ت
ك92.912.628ت
ك1.913.285ت
ك5.410.847ت
9.607.106
232.753.659

يتضمن مبلغ إعادة التصنيف أعاله تعديل سنوات سابقة بمبلغ  25.721.480لاير سعودي كما هو مذكور ضمن اإليضا رقم .35
إن تفاصل إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
موضحة كما يلي:




خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ متعلقة باإليراد من النشاط الرئيسي بمبلغ  5.497.575لاير سعودي تم تسجيلها
في اإليرادات األخرى في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018ش وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن اإليرادات.
خالل السنةش قامت الشركة بإعادة تصنيف مكافآت مجلس اإلدارة البالغة  1.532.848لاير سعودي والتي تم تسجيلها في
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين في السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018إلى قائمة الربح والخسارة.
خالل السنةش قامت الشركة بإعادة تبويب بعض المصاريف المتنوعة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

 -35تعديالت سنوات سابقة
في السنة الحاليةش الحظت اإلدارة األخطاء التالية وكما هو مطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم  :8سياسات المحاسبةش التغيرات
في التقديرات واألخطاء المحاسبية ش فإن تصحيح األخطاء المذكورة أدناه نتج عنه تعديالت بأثر رجعي لمبالغ المقارنة للسنوات المنتهية
 31ديسمبر  2017و :2018


خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ ضمن المشاريع تحت التنفيذش والتي كان يجب رسملتها في السنوات السابقةش وبالتالي
قامت الشركة بإعادة تصنيفها ضمن بند آالت ومعدات المحطاتش ونتج عن ذلك زيادة قيمة اإلستهالك بمبلغ  5.619.541لاير
سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017وما قبلهاش وبمبلغ  1.324.045لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2018



خالل السنةش الحظت الشركة وجود مبالغ مسجلة ضمن المشاريع تحت التنفيذش والتي كان يجب تحميلها على المصاريف المتعلقة
بهاش ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف بمبلغ  1.256.179لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018



خالل السنةش الحظت الشركة وجود تكاليف رخص حاسب آلي مسجلة ضمن المشاريع تحت التنفيذش والتي كان يجب تحميلها
على المصاريف المتعلقة بهاش ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف بمبلغ  7.959.539لاير سعودي للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2018
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 -35تعديالت سنوات سابقة كتتمةت


خالل السنة الحظت الشركةش بنا ًء على دراستها للمخزونش عدم احتساب مخصص البضاعة البطيئة الحركة والمتقادمةش ونتج
عن ذلك زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بالمخصص بمبلغ  12.259.578لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
وما قبلهاش ومبلغ  13.479.941لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018



خالل السنة الحظت الشركة ش بنا ًء على دراستها للمخزونش عدم احتساب مخصص لإلسطوانات التالفةش ونتج عن ذلك زيادة
قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ  1.652.013لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017



خالل السنة الحظت الشركة بنا ًء على دراستها لمخصص إجازات الموظفينش عدم احتساب مخصص لإلجازاتش ونتج عن ذلك
تعديل قيمة المصاريف المتعلقة بالمخصص بزيادة بمبلغ  19.457.958لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
وما قبلها وانخفاض بمبلغ  963.071لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018



خالل السنة الحظت الشركة أنه قد تم إثبات مبالغ إضافية لمصروف التأمينات اإلجتماعية دون وجود حاجة لذلك وعليه تم
عكس المصاريف المستحقة المتعلقة بالتأمينات اإلجتماعية للموظفينش ونتج عن ذلك انخفاض قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ
 2.746.000لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018



خالل السنة الحظت الشركة عدم تكوين مخصص للمطالبات المحتملة للزكاة عن السنوات التي لم يتم فحصها حتى تاريخه من
قبل الهيئةش ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ  33.979.067لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2017وما قبلها وزيادة بمبلغ  5.410.847لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

إن التعديالت أعاله على تم توزيعها على البنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بحسب توزيع مراكز التكلفة الخاصة
بالشركة.
بنا ًء على التعديالت أعالهش تم تعديل قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018كما يلي:

البند
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

الرصيد كما تم عرضه
سابقا ً

163.383.948
ك112.986.301ت
ك121.956.517ت

الرصيد بعد التعديل
وإعادة التصنيف

تعديل وإعادة التصنيف
ك5.672.344ت
2.126.037
3.546.307

157.711.604
ك110.860.264ت
ك118.410.210ت

 -36األحداث الالحقة لتاريخ التقرير
أدى ظهور كوفيد  19كالفيروس التاجي المستجدت إلى حدوث اضطرابات إقتصادية ومالية على مستوى اإلقتصاد العالميش مما أدى إلى
خلق تحديات تشغيلية والتي من شأنها ان تخفض من قدرة الشركة على اإلدارة أو ممارسة بعض أعمالها .تماشيا ً مع العديد من اإلرشادات
الوطنية والمحليةش طلبت الشركة مما يقارب جميع الموظفين العمل من المنزل وتقييد سفر العمل بشكل صارمش مع ذلك تبقى مكاتب
مفتوحة لممارسة األعمال.
نظرا لإلضطرابات في األسواق ش تقوم الشركة بمتابعة قدراتها التشغيلية عن قرب .باإلضافة إلى ذلكش تنطوي التأثيرات المالية لهذا
التفشي على درجة كبيرة من عدم التأكدش نظرا العتمادها على عوامل خارجية كانتشار الفيروس والتدابير التي يتم أخذها من مختلف
الحكومات .تستمر الشركة باستخدام اطار إلدارة المخاطرلتقييم األثر المحتمل على العملياتشالسيولةش رأس المال والحفاظ على حوار
نشط مع جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة خالل هذه الفترة.
مع ذلكش في هذه المرحلةش ال تعتقد االدارة ان كوفيد  19سيكون له أثر جوهري على عمليات الشركة حيث ان الشركة تتعامل في النقد
مع ذمم مدينة محدودة للغاية وليس لديها قروض قائمة .ان الطلب على الغاز لم يتأثر حيث انه سلعة أساسيةش وتوزيع الغاز هو محلي
ومخاطر توقفه قليلة .لم يتم تقييم األثر على استثمارات الشركة ككل ولكن لم تشهد اي انخفاض دائم في القيمةش كما في تاريخ اصدار هذه
القوائم الماليةش حيث ان طبيعة نشاط الشركة المستثمر بها بشكل رئيسي هو ضمن أعمال مشابهة لنشاط الشركة.
تعتبر الشركة ان هذا الحدث هو حدث الحق لفترة التقرير وال يحتاج إلى تعديل وبالتالي لم يتم تعديل القوائم المالية بخصوص هذا الحدث.
 -37الموافقة على القوائم المالية
تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان  1441كالموافق  31مارس 2020ت.
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