
  

 
 

 شركة الغاز والتصنیع األھلیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 الموحدة الُموَجزة األولیة القوائم المالیة 

 وتقریر فحص مراجع الحسابات 
   م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
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 والتصنیع األھلیة شركة الغاز    

  (شركة مساھمة سعودیة)
 )مراجعة(غیر الموحدة الُموَجزة  األولیة  القوائم المالیة
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 الصفحة  الفھرس 
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 ۲٤-۸   األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة  
 



  

 
 ، المملكة العربیة السعودیة ۱۱٤۸۲، الریاض ۸۲۸۲)، برج المملكة، ص.ب. ۲٥وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم (برایس 
 www.pwc.com/middle-east +،۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۰ھاتف: 

 

الموحدة الُموَجزةاألولیة تقریر فحص عن فحص القوائم المالیة   
 

 األھلیة شركة الغاز والتصنیع  السادة مساھمین إلى 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المقدمة 

الغاز والتصنیع األھلیة ("الشركة") والشركة التابعة لھا (یشار إلیھم  المرفقة لشركة    األولیة الموحدة الموجزةلقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي  
لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في ذلك    األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل    م و۲۰۲۲یونیو    ۳۰مجتمعین ب "المجموعة") كما في  

للتغیرات في حق الموجزة  الموحدة  األولیة  والقوائم  وإیضاحات  التاریخ،  التاریخ  ذلك  المنتھیة في  أشھر  الستة  لفترة  النقدیة  والتدفقات  الملكیة  وق 
ً األولیة الموحدة الموجزةتفسیریة اخرى ("القوائم المالیة    "). إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا

اریر المالیة األولیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه القوائم  التق "  –  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 المالیة األولیة الموحدة الموجزة استناداً إلى الفحص الذي قمنا بھ. 

 
 نطاق الفحص 

 ً المالیة األولیة من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في  )، "فحص المعلومات  ۲٤۱۰لمعیار ارتباطات الفحص الدولي (  لقد قمنا بفحصنا وفقا
المال األمور  المسؤولین عن  أساسي لألشخاص  استفسارات، بشكل  توجیھ  األولیة من  المالیة  القوائم  ویتكون فحص  السعودیة.  العربیة  یة  المملكة 

لفحص أقل في نطاقھا بشكل كبیر من المراجعة التي یتم القیام بھا  والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص اخرى. وتعد إجراءات ا
علم بجمیع    وفقا لمعاییر المراجعھ الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وعلیھ فإنھا ال تمكننا من الحصول على تأكید باننا سنكون على

 لي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. األمور الھامة التي یمكن معرفتھا خالل عملیة المراجعة، وبالتا 
 

 أساس االستنتاج المتحفظ 
المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة االخرى    األولیة الموحدة الموجزة، تتضمن(ج) حول القوائم المالیة  ۱٥فى اإلیضاح    موضحكما ھو  

یتضمن   ").تحت التسویة   ("حساب  محصلة تحت التسویةمبالغ  تمثل حساب  ملیون لایر سعودي)    ۲۷٬٤:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۲۷٬٤  مبلغ
مرتكبة    عملیات اختالسم من قبل المجموعة وتتعلق ب۲۰۲۰تم اكتشافھا في عام  ملیون لایر سعودي    ۲٥٬۷عملیات بمجموع    تحت التسویة  حساب

  ۳۱ختالس كما فى  اال وقد تم عكس عملیات   . والتي تم توجیھھا من خالل ھذا الحساب  ۲۰۲۰حتى    ۲۰۱۷من قبل موظف سابق خالل الفترة من  
في ھذا الحساب إلى أدلة كافیة    االساسیة العملیات  ومع ذلك، ال یمكن تتبع  .  تحت التسویة  حساب بشكل منفصل في    فصلھاوتم    ،۲۰۲۰دیسمبر  

لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافیة للوصول إلى قناعة فیما یتعلق بتأكیدات وجود ھذا الحساب وصحة تسجیلة، كما لم نتمكن  سبة. ومنا
یة  األول  من تنفیذ إجراءات بدیلة أخرى. وبالتالي لم نتمكن من تحدید التعدیالت الضروریة، إن وجدت، على ھذا الحسب وأثرھا على القوائم المالیة 

 الموحدة الموجزة 
 

 المتحفظ االستنتاج
، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن  أعاله المتحفظ  االستنتاجأساس  الناتج عن األمر الموضح فى فقرة االثر الممكن بناًء على فحصنا، فیما عدا 

)، المعتمد في  ۳٤المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (  األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة  
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
 وس كوبرزابرایس وترھ

 
 

 الرحمن العتیبي دعلي بن عب
 ۳۷۹ ترخیص رقم

 
 ھـ ۱٤٤٤محرم  ۲۰

 م۲۰۲۲أغسطس  ۱۸الموافق 
 
 













 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۸ 

 . معلومات عن الشركة ۱
  الشركة تأسیس )أ

  رجب   ۲۲بتاریخ    ۱۰۱۰۰۰۲٦٦٤شركة الغاز والتصنیع األھلیة ("الشركة") شركة مساھمة سعودیة، مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري رقم  
  .سعودي   لایر  ۱۰  سھم  كل  قیمة  سھم،   ملیون  ۷٥  من  ویتكون  سعودي   لایر  ملیون  ۷٥۰  الشركة  مال  رأس  یبلغم).  ۱۹٦۳دیسمبر    ۹ھـ (الموافق  ۱۳۸۳
  عبدالعزیز   السید  ویمتلك)  ٪۱۰٫۹۱:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰و  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱(  ٪۱۰٫۹۱العامة نسبة    االستثمارات  صندوقیمتلك    ، ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

. العام  للتداول   مطروحة واألسھم المتبقیة    الشركة  أسھممن إجمالي عدد  )  ٪٦٫٦٦  :۲۰۲۱  یونیو  ۳۰و    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪٦٫٦٦  الرحمن المحسندعب
  
 

ھـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنیع السعودیة وشركة الغاز األھلیة وذلك  ۳/۱۲/۱۳۸۰بتاریخ    ۷۱۳تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم  
لفعلي عام  ا   االندماجھـ، وقد تم  ۰۱/۰۱/۱۳۸۱/ش بتاریخ  ۲۸٤۳بموافقة الجمعیة العمومیة لكلتا الشركتین، وبموجب خطاب معالي وزیر التجارة رقم

ھـ بدمج كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربیة السعودیة  ۱۳/۰٦/۱۳۸٤بتاریخ   ۸۲۰ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم   ھـ، ۱۳۸۳
رقم   الوزراء  مجلس  قرار  حدد  وقد  األھلیة،  والتصنیع  الغاز  شركة  بت  ھـ۱٤/۱۱/۱۳۹٥بتاریخ    ۱٦۱٥في  عملھا  وبدایة  الشركة  مال  اریخ  رأس 

وزارة  ۰۱/۰۱/۱۳۹٦ من  الصادر  الصناعي  الترخیص  بموجب  المعدنیةھـ  والثروة  بتاریخ  ٦٥۹رقم    الصناعة  الموافق  ۰۹/۰۷/۱٤۱۷/ص  ھـ  
 .م۲۰/۱۱/۱۹۹٦

 
 المجموعة  نشاط  )ب

لھا ("المجموعة")  والشركة  تشمل أنشطة الشركة المتعلقة    التابعة  بأنواعھ ومشتقاتھ والغازات    باستغاللالقیام بجمیع األعمال  الغاز  وتصنیع وتسویق 
ت الغاز  الصناعیة داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا، وبیع وتصنیع وصیانة أقفاص وأسطوانات وخزانات الغاز وملحقاتھا وإنشاء وصیانة شبكا 

إنتاج    فيعلقة بصناعة ونقل وتسویق المواد البترولیة والكیمیائیة والبتروكیمیائیة والزجاج، وإنشاء أو المشاركة  وملحقاتھا، والقیام بجمیع األعمال المت
  المجموعة جار لصالح  الطاقة ومعالجة المیاه والخدمات البیئیة، باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع واإلی

باإلضافة إلى ذلك ،    .سیس المجموعة أیضا لتقدیم خدمات االستشارات الفنیة والھندسیة والتدریب فیما یتعلق بكل ما یخص الغاز وأعمال الطاقةوتم تأ
 تتخصص المجموعة في إنشاء وبناء وصیانة شبكات وخزانات غاز البترول المسال وتطویر منتجات وحلول غاز البترول المسال. 

 
 ، المملكة العربیة السعودیة. ۱۱٤۲۱، الریاض ٥٦٤ص. ب  ھوإن العنوان المسجل للشركة  

 
 لدى الشركة الفروع التالیة: 

سلي     تاریخ اإلصدار   رقم السجل التجاري  الفرع   الرقم التسل

 ھـ۲۳/۰۳/۱٤۳٦  ۱۰۱۰٤۲۹٦۸۷  الریاض   ۱
 ھـ۲۳/۰٤/۱٤٤۲  ۱۰۱۰٦۷۲٦۳۹  الریاض   ۲
 ھـ۲۳/۰٤/۱٤٤۲  ۱۰۱۰٦۷۲٦٤۰  الریاض   ۳
 ھـ۲۳/۰٤/۱٤٤۲  ۱۰۱۰٦۷۲٦٤۱  الریاض   ٤
 ھـ۰٤/۰٦/۱٤٤۲  ۱۰۱۰٦۸۱۳۸۸  الریاض   ٥
 ھـ۰۷/۰۸/۱۳۸۳  ۲۰٥۰۰۰۱٥٥۱  الدمام   ٦
 ھـ۰٦/۰٤/۱٤۰۲  ۱۱۳۱۰۰٤۰۸۹  بریدة   ۷
 ھـ۱۸/۰۳/۱٤۰۲  ٤٦٥۰۰۰٦۷۰۷  المدینة المنورة   ۸
 ھـ۱۹/۰۲/۱٤۰۲  ٤۰۳۰۰۳۲٥۰۳  جدة   ۹
 ھـ۰۷/۰۸/۱٤۰۹  ٤۷۰۰۰۰۳۱۷۷  ینبع   ۱۰
 ھـ۲٥/۱۲/۱٤۰۲  ٥۸٥٥۰۰٤۳٦٦  خمیس مشیط   ۱۱
 ھـ۲۰/۰۹/۱٤۰۲  ٤۰۳۲۰۰۷۳٦۷  الطائف   ۱۲

 
 . األولیة الموحدة الموجزةتم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال ھذه الفروع في ھذه القوائم المالیة 

 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۹ 

 
 (تتمة)  . معلومات عن الشركة۱
  

 (تتمة)  المجموعة نشاط)   ب
 

شخص واحد)    شركةغاز (لل  الحلول٪ تحت اسم شركة    ۱۰۰تابعة مملوكة بنسبة    جدیدة   شركة  بتأسیس الشركة    قامت،  م۲۰۲۱  عام األول من    الربع خالل  
 محدودة)، فیما یلي تفاصیل الشركة التابعة: (شركة ذات مسؤولیة 

 الملكیة  نسبة  التأسیس  بلد  رقم السجل التجاري  التابعة  الشركة

 ٪ ۱۰۰  السعودیة  العربیة المملكة  ۱۰۱۰٦۹۳۲۷٥  شركة الحلول للغاز 
 

 .   السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 
 أساس اإلعداد   ۲-۱

المالیة   القوائم  الموجزةأُِعدَّت ھذه  الموحدة  المنتھیتین في    األولیة  الثالثة والستة أشھر  الدولي (  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترتي  المحاسبة  ) ۳٤وفقًا لمعیار 
 .ة للمراجعین والمحاسبین"التقریر المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودی

 .للمجموعةباللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة  األولیة الموحدة الموجزةتم عرض القوائم المالیة 

المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب أن یتم قراءتھا جنباً إلى    كافة المعلومات واإلفصاحات  األولیة الموحدة الموجزةال تتضمن ھذه القوائم المالیة  
  ۳۰  في المنتھیتین  الثالثة والستة أشھر    فترتي . إضافة إلى ذلك، إن نتائج م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱جنب مع القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في  

 . م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في ، ال تمثل مؤشراً دقیقاً على النتائج م۲۰۲۲ یونیو

 األحكام المحاسبیة والتقدیرات واالفتراضات 
المالیة   القوائم  اعداد  الموجزةیتطلب  الموحدة  األحكام    من  األولیة  بعض  استخدام  على  واإلدارة  تؤثر  التي  واالفتراضات  السیاسات    تطبیقالتقدیرات 

ان األحكام الھامة    .ھذه التقدیرات عن  الفعلیة النتائج تختلف  المحاسبیة وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلیرادات والمصروفات. قد 
مالیة  القوائم  ال  على   المطبقة الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي كانت نفس تلك  والمصادر    للمجموعةالتي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  

 م.۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ السنویة للسنة المنتھیة في
 
   التوحید أسس ۲-۲

 ۱("المجموعة") المبینة في اإلیضاح  الموجودات والمطلوبات ونتائج عملیات الشركة وشركتھا التابعة    األولیة الموحدة الموجزةتشتمل القوائم المالیة  
 أعاله. 

تابعة. یتم  یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة ال
  المالیة  القوائم في   السنة/خالل الفترة موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة (أو المستبعدة) ب(أو إلغاء االعتراف)  االعتراف 

   الموحدة من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

إعداد   ال  القوائم تم  للشركة  للشركة. عند  المالیة  المالیة  الفترة  لنفس  مع    الضرورة، تابعة  توافقھا  التابعة لضمان  للشركة  المحاسبیة  السیاسات  تغییر  تم 
 السیاسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 جمیع الحسابات والمعامالت بین المجموعات عند التوحید.   تسویة یتم

 .   ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
لسنویة  االقوائم المالیة    إعداد  خاللھي نفس السیاسات المطبقة    األولیة الموحدة الموجزة ھذه القوائم المالیة    إعداد  خاللإن السیاسات المحاسبیة المطبقة  

 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في للمجموعة
 

التي یُعَمل بھا اعتباًرا من   .م۲۰۲۱ینایر    ۱لم تُصَدر معاییر أو تفسیرات جدیدة بتاریخ تطبیق یسري في   ینایر    ۱وأُصِدَرت تعدیالت على المعاییر 
 . للمجموعة  األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة ، ولكن لیس لھا أي تأثیر جوھري على م۲۰۲۱

 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۰ 

 التابعة  شركة .   ال ٤
 

  . لایر سعودي  ٥٬۰۰۰٬۰۰۰برأس مال إبتدائي بمبلغ  غازلل حلول الباسم شركة  ٪۱۰۰، شركة تابعة مملوكة بنسبة م۲۰۲۱ مارس  ۹ فى  أسَّست الشركة 
 لتابعة: الشركة لالمالیة   البیانات. وفیما یلي البنود المالیة الرئیسیة في م۲۰۲۱خالل الربع الثاني من عام  نشاطھابدأت الشركة التابعة 

 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 مراجعة)(غیر 
  لایر سعودي

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
    

 ٥٬٦٦۹٬٦٦٦  ۲۸٬۱۸٥٬٦۷٥ الموجودات المتداولة 
 ۱٬٥٥٤٬۳٦٦  ۲٬٤۰٥٬۳٥۷ الموجودات غیر المتداولة 

 ۲٬۷۹۲٬۸۳۰  ۱۹٬۷۱٦٬٥۰۷ المتداولة  المطلوبات
 ۷٥٬٤۰٥  ۱۷۷٬٦۱٥ المطلوبات غیر المتداولة 

 ٤٬۳٥٥٬۷۹۷  ۱۰٬٦۹٦٬۹۱۰ حقوق الملكیة 
 

 
 : ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فى  تینالمنتھی  للفترتین األولیة الموحدة الموجزة الشامل الدخل قائمة ملخص

 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

    
 -  ۲٤٬۹۸۲٬۷۷۸ اإلیرادات 

 -  ۹٬٦٥۰٬۳۳۲ إجمالى الربح 
 ) ٥۸۸٬۷٥۹(  ٦٬۳٥٥٬٤۱۲ قبل الزكاة  (الخسارة)/الدخل

 -  ) ۱٤٬۲۹۹( الزكاة  مصروف
 ) ٥۸۸٬۷٥۹(  ٦٬۳٤۱٬۱۱۳ بعد الزكاة   (الخسارة)/الدخل صافي

 -  - الدخل الشامل االخر 
 ) ٥۸۸٬۷٥۹(  ٦٬۳٤۱٬۱۱۳ الخسارة) (/إجمالى الدخل الشامل

 
 والمعدات  واآلالت  ممتلكات.   ال ٥
 

 تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات ما یلي:
 

بقیمة  )أ (ملیون    ۲٫۷  اجمالیة   قطعتي أرض  تم رھنھ  ۲٫۷:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي  الصناعیة  مملیون لایر سعودي)  التنمیة  لصندوق  ا 
 ).۱۳(إیضاح التنفیذ  قید المتبقیة  ةرھن األراضي الخمستزال عملیة  ال و السعودي

 
تطویر ل ملیون لایر سعودي) والتي تمثل بشكل رئیسي مشاریع    ۱۹۲:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۳۳بلغت المشاریع تحت التنفیذ   )ب

 لمجموعة وطاقتھا االستیعابیة وتطویر خطوط اإلنتاج بما یتناسب مع احتیاجات المجموعة ومعاییر السالمة العامة.ا محطات 

 
 االیجار  عقود والتزامات  االستخدام حق  موجودات.   ٦
 

 كمستأجر  المجموعة
 

سنة. إن التزامات المجموعة    ۷٥و    ۳المجموعة عقود إیجار بشأن قطع أراض مختلفة ومعدات. تتراوح فترات عقود إیجار األراضي عادة بین    لدي
وبوجھ عام، یحظر المستأجرة.  المؤجر لألراضي  ملكیة  اإلیجار مضمونة بصك  أو    بموجب عقود  المؤجرة  الموجودات  التنازل عن  المجموعة  على 

 . أكبر أدناه لشكتأجیرھا من الباطن. ھناك العدید من عقود اإلیجار التي تشمل خیارات التمدید واإلنھاء ودفعات اإلیجار المتغیرة، والتي تم مناقشتھا ب
 

وعقود اإلیجار لمعدات مكتبیة منخفضة القیمة. تطبق المجموعة إعفاءات اإلثبات  شھًرا أو أقل    ۱۲لدى المجموعة أیًضا بعض عقود إیجار معدات مدتھا  
 األجل" و "عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة" ةعلى عقود اإلیجار ھذه فیما یتعلق "بعقود اإلیجار قصیر

. 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۱ 

 (تتمة) حق االستخدام والتزامات عقود االیجار  موجودات.   ٦
 

موجودات حق االستخدام  ۱-٦  
 

 :   السنة/الفترةفیما یلي بیان القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل 
 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
    

 ۳٬٤۰۱٬٤٥٤  ۱٬٤۹٤٬۹۸۰ السنة /الفترةبدایة  فى
  -  ۲٤٬۱٥۹٬۱۷٦   سنةال /فترةالاالضافات خالل 

 ) ۱٬۹۰٦٬٤۷٤(  ) ۳٬٦۲۰٬۱۰۳( سنة لل/فترةللاالستھالك المحمل 
 ۱٬٤۹٤٬۹۸۰  ۲۲٬۰۳٤٬۰٥۳ السنة /الفترةفى نھایة 

 
االیجار  عقود التزامات ۲-٦  
 

 :  السنة/الفترةعقود االیجار المثبتة والحركة خالل   لتزامات فیما یلي بیان القیمة الدفتریة ال 
 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
    

 ٤٬٥٥۰٬۸۳۰  ۲٬٤٤۰٬۸۲۰ السنة /فى بدایة الفترة
 -  ۲٤٬۱٥۹٬۱۷٦ السنة /إضافات خالل الفترة 
 ) ٤۷۸٬٥۰۰(  ) ۳٬٦۷۹٬٥۱٤( السنة /مدفوع خالل الفترة

 ۲۰۱٬۲٦۰  ٤۸۰٬۹٦۸ للسنة /تكالیف تمویل محملة للفترة
 ) ۱٬۸۳۲٬۷۷۰(  )  ۹۳۷٬۷۲۱( لسنة* ا/لفترةخالل ا تحویل إلى دائنین تجاریین

 ۲٬٤٤۰٬۸۲۰  ۲۲٬٤٦۳٬۷۲۹ لسنة ا/لفترةافى نھایة كما 
    

 ۱٬۷۸۱٬۳٦۷  ٥٬۲٥۰٬۹۱۰ جزء متداول 
 ٦٥۹٬٤٥۳  ۱۷٬۲۱۲٬۸۱۹ جزء غیر متداول 

 
 .تجاریین  دائنین إلى تصنیفھا  أُعید ثمَّ  ومن بعد،   تُدفع لم المؤجر  إلى السداد  متأخرة مبالغ المبلغ  یمثل *
 

 في الربح أو الخسارة :   المقیدةفیما یلي بیان المبالغ 

 
 المجموعة كمؤجر 

  الفترة خالل المجموعة بھ اعترفت الذي اإلیجار دخل ویبلغ. األجل طویلة إیجار عقود وھذه. األراضي  بشأن  تشغیلي إیجار  عقود المجموعة أبرمت
 لایر سعودي).  ۷٬۰٤۷٬۰۳۷:  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰( ودي سع لایر ٦٬۸۰۰٬۰۷٤

 

 الثالثة أشھر   لفترة 
  یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 الستة أشھر   لفترة
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

        
 ۱٬۰۲۹٬۱٥٦  ۳٬٦۲۰٬۱۰۳  ٥۱٤٬٥۷۷  ۲٬۸۲۳٬۷٤۰ مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۱۲۲٬٥۷٥  ٤۸۰٬۹٦۸  ٦۰٬٤٦٤  ٤۱۹٬٥۰٤ اإلیجار  عقود التزامات على تمویل تكالیف
 ٦۸٤٬۸۳٦  ٤٦۸٬۰۷۹  ٥٤۹٬۳۸۷  ) ۲٬۷۹۲٬۹۰۱( األجل  قصیرة  إیجار  بعقود متعلق مصروف

 ۱٬۸۳٦٬٥٦۷  ٤٬٥٦۹٬۱٥۰  ۱٬۱۲٤٬٤۲۸  ٤٥۰٬۳٤۳ الربح أو الخسارة في إجمالي المبلغ المقید



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۲ 

 
 (تتمة) .   موجودات حق االستخدام والتزامات عقود االیجار ٦
 

المؤجرة   الموجودات لدى المجموعة عقود إیجار تتضمن خیارات التمدید. ویتم التفاوض على ھذا الخیار من قبل اإلدارة لتوفیر المرونة في إدارة محفظة
خیار التمدید   بصورة معقولة ممارسة  لمجموعة. تقوم اإلدارة بممارسة األحكام الھامة عند تحدید ما إذا كان من المؤكدا ومواكبتھا مع احتیاجات أعمال  

 ھذا . 
 
 .   االستثمارات في شركات زمیلة ۷

 
 تتكون االستثمارات في الشركات الزمیلة مما یلي: 

 

 
 فیما یلي بیان حركة االستثمارات في الشركات الزمیلة: 

 

 
 تتكون الحصة في نتائج الشركات الزمیلة مما یلي: 

 

 
 
 
 
 

 

 نسبة الملكیة 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 )مراجعة(غیر 

  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 لایر سعودي 
      

 ۳۸٬٦۰۲٬٥۸۱  ۳٦٬٥۰۰٬۸۹٤  ٪۳۷٫٥۷ شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
 ۱۹٬۸۰٤٬۳۱۱  ۱۹٬۸۸۰٬۹۲٦  ٪ ۳٥ شركة توزیع الغاز الطبیعي 

 ۲۹٬٤۹۱٬٦۳۹  ۳۱٬۸۰۷٬۱۰۰  ٪ ۳٥ شركة غاز الشرق 
   ۸۸٬۱۸۸٬۹۲۰  ۸۷٬۸۹۸٬٥۳۱ 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۸۰٬۲۷۰٬۰۳٤   ۸۷٬۸۹۸٬٥۳۱   السنة /الفترةفي بدایة 
 ) ۲٦٬٥۷۲(   -   تسویة السنة السابقة 

 ۱۳٬٤۳۰٬۰٦۹  ۲۹۰٬۳۸۹   الحصة في نتائج استثمارات في شركات زمیلة 
 ) ٥٬۷۷٥٬۰۰۰(   -   توزیعات أرباح مستلمة 

 ۸۷٬۸۹۸٬٥۳۱  ۸۸٬۱۸۸٬۹۲۰   السنة /الفترةفي نھایة 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

        
 ۲٬۰٦۲٬۳٤۳  ۲٬۳۱٥٬٤٦۰  ) ۱٬۲٥۱٬۰۸۷(  ۱٬۰۲٤٬۱٦۸ شركة غاز الشرق 

 ٥۰٥٬۱٦٤   ۷٦٬٦۱٥  ۲۱۳٬۸۸۳  - الطبیعي شركة توزیع الغاز 
 ۳٬٦٤۸٬۳۰٤  ) ۲٬۱۰۱٬٦۸٦(  ۱٬۹۲۲٬۲۸۹  ) ۱٬۰۰۲٬۷۱۷( شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز

 ۲۱٬٤٥۱  ۸۸٥٬۰۸٥  ۲۹۰٬۳۸۹  ٦٬۲۱٥٬۸۱۱ 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۳ 

 
 اآلخر .   الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ۸
 

 :یلي   مما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة  بالقیمة المالیة  الموجودات تتكون
 

 
تقییم"،  "تم تقییم االستثمارات المذكورة أعاله في أدوات حقوق الملكیة غیر المتداولة من خالل خبیر تقییم مستقل من الھیئة السعودیة للمقیمین   )أ

. والذي أصدر تقریًرا عن تقییمات االستثمارات في الشركة الوطنیة للغازات  فالیوھب  - شركة منصة القیمة وشركاؤه لتقییم المنشآت االقتصادیة  
 ، واستخدم نفس طریقة الشركات (طریقة السوق) لتقییم االستثمار في الشركة الوطنیة للغازات الصناعیة.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الصناعیة كما في 

 
ملیون لایر سعودي.    ٤٥۰صناعیة على توزیع أرباح على الشركاء بقیمة قدرھا  وافقت الجمعیة العمومیة للشركة الوطنیة للغازات ال ،  ۲۰۲۲خالل   )ب

 ملیون لایر سعودي).  ٤۳٬۷:  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰( ملیون لایر سعودي ٤۰٫٥ بمبلغ٪ من ھذه التوزیعات  ۹وتمثل حصة المجموعة نسبة 
 

التسلسل  فیما یلي بیان المدخالت الھامة الغیر قابلة للمالحظة المستخدمة في عملیات قیاس أدوات حقوق الملكیة المصنفة ضمن المستوى الثالث من   )ج
 : ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰الھرمي للقیمة العادلة كما في 

 
استثمارات األسھم غیر  

 المتداولة 
الھامة الغیر  المدخالت   طریقة التقییم الفني 

 قابلة للمالحظة 
 بیان طریقة التقییم الفني 

  للغازات الوطنیة الشركة
 الصناعیة 

 النسبي  التقییم  طریقة

مماثلة  منشآت  
 
 

تاریخیة   مالیة معلومات  
 
 

 الخصم  عامل

  لموجودات   األخیرة  المبیعات   مع   بالمقارنة  القیمة   الطریقة  ھذه   تحدد
  ونسبة   الربح  إلى   السعر  نسبة  مثل   المضاعفات   من  غیرھا   أو   مماثلة
  قبل   األرباح  إلى  المنشأة  قیمة   ونسبة  الدفتریة  القیمة  إلى  السعر
  ھي   السوق   وطریقة.  واإلطفاء  واالستھالك  والضرائب  الفائدة
  األعمال  ملكیة  حصة  أو  التجاریة  األعمال  قیمة  لتحدید  عامة  طریقة

  طریقة  باستخدام   الملموسة   غیر  الموجودات  أو  المالیة   األوراق   أو
  أو  األعمال  ملكیة  حصص  أو  مماثلة  بأعمال  البند  لمقارنة  أكثر  أو

 . بیعھا  تم التي  الملموسة غیر الموجودات  أو المالیة األوراق
 

 .   الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۹
 

 تتكون الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما یلي : 
 

 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ٥۷۹٬۸۰۱٬۰۰۰  ٥۷۹٬۸۰۱٬۰۰۰   ج )، ب،غیر متداولة (االیضاحات أ -استثمار في أدوات حقوق الملكیة 
 ٤٤٬۱۹۰٬۰۰۰  ٤٥٬٦۳۰٬۰۰۰   صنادیق استثمار عقاریة مقفلة 

 ۱۷٬۰۰۲٬۸٤٦  ۱۹٬۲٤۱٬۳٥٦   متداولة   –استثمارات في أدوات حقوق الملكیة  
 ٤٬۰٤۸٬۳۳٤  ۳٬۹۹٦٬۹۷۰   صنادیق استثمار عقاریة متداولة 

   ٦٤۸٬٦٦۹٬۳۲٦٤٥٬  ٦۰٤۲٬۱۸۰ 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۹٥٬۲٤۷٬۲۱۳  ۹۷٬۲۱۸٬۷٦۹   محفظة أوراق مالیة متداولة 
 ۷۷٬۹۲۲٬۳۲٦  ۷٤٬۲۹۹٬۹۱۲   أدوات دین بدخل ثابت 

 ۲٥٬۹۸٤٬٥۹٤  ۲٦٬۱٤٤٬۱٤۸   صندوق جدوى للمرابحة باللایر السعودي
 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰   صكوك  -استثمار في صنادیق دین مقفلة 

   ۲۹۷٬٦٦۲٬۸۲۹  ۲۹۹٬۱٥٤٬۱۳۳ 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱٤ 

 
 صافي   المدینة، الذمم .   ۱۰

 

 
 : التجاریة المدینة  الذمم بشأن المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة  بیان یلي  فیما

 

 
 المصاریف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى.   ۱۱

 

 
 نقدیة وما في حكمھا ال   .۱۲

 

 
 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 مراجعة)(غیر 

  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ٤۱٬٤۳۲٬۱۹۳  ۳٦٬۷٥٦٬٦۱۳   مدینون تجاریون 
 ٤٬٥۰۰٬٦٤۷  ٥٬۲٤۹٬۰۲۹    ذمم مدینة أخرى

   ٤۲٬۰۰٥٬٦٤۲  ٤٥٬۹۳۲٬۸٤۰ 
 ) ۱٤٬۷۸۳٬۷٤۹(  ) ۱۲٬۰٦۸٬۳۱۰(   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

   ۲۹٬۹۳۷٬۳۳۲  ۳۱٬۱٤۹٬۰۹۱ 

 

 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م ۲۰۲۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۱٦٬۱۲۱٬۷۳٤  ۱٤٬۷۸۳٬۷٤۹   الفترة /السنة رصید أول  
 ) ۱٬۳۳۷٬۹۸٥(  ) ۲٬۷۱٥٬٤۳۹(   عكس 
 ۱٤٬۷۸۳٬۷٤۹  ۱۲٬۰٦۸٬۳۱۰   الفترة /السنة  اخررصید 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۲۲٬٦٤۰٬٥٥۸  ۲۹٬۷٥۹٬۰٦۲   ایراد إیجار مستحق ودخل مرابحة 
 ۳٬٦٦۹٬۸٦۱  ۲۱٬۰۹۷٬٥۹۷   مصاریف مدفوعة مقدما 

 ٥٬٤۳۳٬۷۲۹  ۱۹٬۹۷۳٬۷۹۰   دفعات مقدمة لموردین ومقاولین 
 ۱۹٬۷۹۹٬٤۱٦  ۱٦٬۱۱٤٬٥٥۰   ضریبة قیمة مضافة مدینة 

 ٤٬۹۸۲٬٤۸۰  ٤٬٤۳۸٬۹۳۹   ذمم موظفین 
 ۱۸۷٬۰۷۷  ۱۰٦٬۹۰۳   مطالبات تأمین 

 ۳٬۹۸۰٬٦٤٤  ۱۱٬٤۱٤٬۲۰۰   أخرى
   ۱۰۲٬۹۰٥٬۰٤۱  ٦۰٬٦۹۳٬۷٦٥ 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ٦۱٬۹۰٥٬۹۲۰  ۹۹٬۷۳۹٬۰۲٤   أرصدة لدى البنوك 
   ۹۹٬۷۳۹٬۰۲٦   ٤۱٬۹۰٥٬۹۲۰ 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱٥ 

 
 رض ألجل ق.   ۱۳

 

 
)، وقَّعت الشركة على اتفاقیة للحصول على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  م۲۰۱۸سبتمبر    ۲۷ھـ (الموافق  ۱٤٤۰محرم    ۱۷بتاریخ  
ألف    ۱٬٦٤۸تطویر محطات تعبئة وتوزیع للغاز في جمیع المناطق بطاقة إنتاجیة قدرھا  ویتمثل الغرض من القرض في   ملیون لایر سعودي.  ۲۰۳بقیمة  

ملیون لایر    ۱٦٫۲وال یحمل القرض عمولة لكنھ یحمل فقط أتعاب مقدمة قدرھا   سنوات.  ٥وتمتد مدة القرض على مدى   طن في كافة فروع الشركة.
إضافة إلى ذلك،   قة بأتعاب المتابعة التي تُدفع على أساس نصف سنوي على مدى فترة القرض. سعودي تم دفعھا عند بدایة القرض وتكلفة المعاملة المتعل

المطلوبات  یتضمن ھذا القرض بعض الشروط والتعھدات مثل االحتفاظ بنسب الموجودات المتداولة المطلوبة خالل مدة القرض، واالحتفاظ بنسبة معینة من  
والتي قامت الشركة    ، ملیون لایر سعودي  ۱۷٫٦بتكلفة قدرھا    ياقیة أیًضا تعھدات تتعلق برھن سبع قطع أراضوتتضمن االتف إلى صافي القیمة الملموسة.

 ).٥(إیضاح منھم كما في نھایة الفترة المالیة  أرضبرھن قطعتي 
 
  ۱٦٫۲  البالغة  المقدمة  األتعاب الصندوق بخصمملیون لایر سعودي، بعد أن قام    ۱۸٦٫۸، استلمت الشركة التمویل بالكامل وقدره  م۲۰۲۰خالل عام  و

ھـ (الموافق  ۱٤٤۲صفر    ۱٥وتم جدولة سداد التمویل على عشرة أقساط نصف سنویة غیر متساویة اعتباًرا من   ملیون لایر سعودي وفقًا التفاقیة العقد.
، وال  )٥(إیضاح    لى صندوق التنمیة الصناعیة السعوديم، قامت الشركة أیًضا باالنتھاء من رھن قطعتي أرض إ۲۰۲۰وخالل عام   م).۲۰۲۰أكتوبر    ۲

 تزال إجراءات رھن قِطع األراضي الخمس المتبقیة قید اإلجراء. 
 

ملیون لایر سعودي) من تسھیالت االقتراض الملتزم    ۹۸٫٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۲٬٥، كان لدى الشركة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
 المسحوبة. بھا غیر 

 
 التزامات منافع الموظفین المحددة .   ۱٤

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي 

    
 ۱٥٦٬٤۸۱٬۳۹۳  ۱٤۰٬٦۰۰٬٦٤۲ في بدایة الفترة/السنة 

 ۱۱٬٥۰۰٬۹۲۳  ٥٬۲٤۳٬٤۱۲ حالیة الخدمات التكلفة 
 ۳٬٦٤۰٬٤۸۳   ۲٬۰٦٥٬۰۰۰ التمویل تكلفة 
 ۸۷٬۲۳٤  ٤۷٬۸۰۰ التنفیذ  تحت  األعمال على المحملة  الحالیة  الخدمة تكلفة

 ) ۲۳٬۷٤٤٬۷٦٦(  ) ۷٬۹۷٦٬۹۲۹( مدفوع خالل الفترة/السنة ال
 ٤۷۲٬۰۸۱  ) ۲۱٬۱۱۳٬٥۱۲( المحددة  الموظفین  منافعالتزامات  قیاس إعادة خسائر/(أرباح)

 ) ۷٬۸۳٦٬۷۰٦(  ) ۱٬۲۹۱٬۷۹۷( المستحقة محول إلى منافع الموظفین  
 ۱٤۰٬٦۰۰٬٦٤۲  ۱۱۷٬٥۷٤٬٦۱٦ الفترة/السنة  نھایة في 

 
 تم إجراء أحدث تقویم اكتواري من قبل خبیر اكتواري مؤھل مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 
 
 
 
 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰   أصل المبلغ المستحق 
 ) ٦٬٦٥٥٬۸۳۲(  ) ٤٬٦۰۱٬۰٥۷(   ناقًصا: الجزء غیر الُمطفَأ من تكلفة المعامالت

   ۱۱٤٬۳۹۸٬۹٤۳  ۱۱۲٬۳٤٤٬۱٦۸ 
 -  ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰   المتداول ناقصاً: الجزء 

 ۱۱۲٬۳٤٤٬۱٦۸  ۹٤٬۳۹۸٬۹٤۳   الجزء غیر المتداول 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱٦ 

 
 (تتمة)  .   التزامات منافع الموظفین المحددة۱٤

 
 فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة ألغراض التقویم االكتواري: 

 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

  )مراجعة(غیر 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
    

 ٪۲٫۸  ٪٤٫۳۰ ُمعدَّل الخصم 
 ٪۳٫۷٥  ٪۳٫۷٥ زیادات الرواتب المستقبلیة 

 ٦۰  ٦۰ سن التقاعد 
 

االكتواریة والتي یتم اثباتھا في الدخل    الخسائر  أویتم اثبات كافة التغیرات في التزامات المنافع المحددة للموظفین في الربح أو الخسارة، فیما عدا األرباح  
 الشامل اآلخر. 

 
 تحلیل الحساسیة 

المالیة، مع بقاء كافة    الفترةاضات المعنیة التي تحدث في نھایة  تم تحدید تحلیل الحساسیة المعروض أدناه وفق التغیرات المحتملة المعقولة في االفتر
 . االفتراضات األخرى ثابتة

 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي 

    
    ُمعدَّل الخصم 

 ۱۲٦٬۸٤۳٬۰۰۰  ۱۰٥٬۹۸٥٬۰۰۰ )٪۱زیادة (
 ۱٥۸٬۹٥۲٬۰۰۰  ۱۳۰٬۲٦۳٬۰۰۰ )٪۱نقص (

    الزیادة المستقبلیة في الرواتب 
 ۱٥۷٬٥۹۹٬۰۰۰  ۱۳۰٬۲۰۲٬۰۰۰ )٪۱زیادة (
 ۱۲٥٬۸۳۷٬۰۰۰  ۱۰٥٬۸۳۰٬۰۰۰ )٪۱نقص (

 
 .   المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى۱٥

 

 
 
 
 
 

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ٤۰٬٤۹۷٬٥٦۰  ٤۰٬۷٤٦٬۹٤۹   توزیعات أرباح مستحقة (إیضاح (أ) أدناه) 
 ۳۱٬٦۱۰٬٤٦۷  ۳۹٬۱۲۹٬۸۸۹   دفعات مقدمة من العمالء 

 ۲۷٬۳۸۹٬٤٦۸  ۲۷٬۳۸۹٬٤٦۸   ) مبالغ محصلة تحت التسویة (إیضاح (ج) أدناه
 ۲٦٬۳۳۰٬٥٥٤  ۲۲٬۷۸۱٬۹٤٥   مصاریف مستحقة  

 ۱۹٬٦۲٤٬۱۰۰  ۲۱٬٤۰۸٬۰٦٦   (إیضاح (ب) أدناه) منافع موظفین مستحقة 
 ۳٬۱۰٦٬٥۲۰  ۳٬۲۳۱٬۷۸۳   تأمینات نقدیة من عمالء 

 ۳٬٤۰۳٬۸٤٦  ۱٬٤۹۹٬۸٤٦   مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ
 ۳۹۳٬۳٥۹  ۱٬۰۳۹٬۲٤۹   أخرى

   ۱٥۷٬۲۲۷٬۱۹٥  ۱٥۲٬۳٥٥٬۸۷٤ 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۷ 

 
 (تتمة)  المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى .   ۱٥

 
النصف  على المساھمین عن    مرحلیة   ) توزیع أرباح نقدیة۲۰۲۲مارس    ۲۳ھـ (الموافق    ۱٤٤۳شعبان    ۲۰قرر مجلس إدارة المجموعة بتاریخ   )أ

النقدیة المرحلیة على    رباحاأللایر سعودي. تم توزیع ھذه    ٥٦٫۲٥۰٫۰۰۰لایر سعودي للسھم الواحد، بمبلغ    ۰٫۷٥  واقعب  ۲۰۲۱  الثاني من عام
ملیون لایر سعودي) وتم اعتمادھا الحقًا من قبل الجمعیة    ۳۷٫٥لایر سعودي للسھم الواحد ، بقیمة    ۰٫٥۰:  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲المساھمین في أبریل  

 . ۲۰۲۲یونیو  ۲۷العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة في 
 

م: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰لایر سعودي كما في    ملیون  ۰٬٤٤الرصید المتعلق ببرنامج التقاعد المبكر البالغ    تضمن الرصید أعاله )ب
تم احتساب تكالیف البرنامج وفقًا لسیاسات منافع الموظفین   م.۲۰۲۱خالل عام    المجموعة)، والذي أنشأه مجلس إدارة  لایر سعودي  ملیون  ۱٫۰۷

نظًرا ألنھ من المتوقع   والتي تعتمد بشكل أساسي على الراتب الحالي وسنوات الخدمة الفعلیة وسنوات الخدمة حتى سن التقاعد الطبیعي.  المجموعةب
تطبق    المجموعةالفترة المالیة التي یتم فیھا إثبات منافع نھایة الخدمة، فإن   أن تتم تسویة منافع نھایة الخدمة بالكامل قبل اثني عشر شھًرا بعد نھایة 

 یتم احتساب المخصص بمجرد موافقة الموظف على البرنامج.  متطلبات منافع الموظفین قصیرة األجل.
 

الغاز والمنتجات األخرى والمعامالت األخرى.    خزاناتوبشكل رئیسي التحصیالت لبیع    یمثل الحساب أعاله النقد المستلم من مختلف العمالء ،  )ج
المجموعة سیاسة جدیدة تقضي بعكس أي مبالغ    طبقتوھي تتألف من مبالغ مستحقة لعدة سنوات ولم یطالب بھا العمالء المعنیون. ومن ثم ، فقد  

 لمطالبة بھا. سنوات وما فوق إلى الدخل ، إذا لم تتم ا ۳مستحقة لمدة 
من قبل المجموعة وتتعلق بمعامالت    ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي تم اكتشافھا في عام    ۲٥٫۷یتضمن ھذا الحساب معامالت معینة بلغ مجموعھا  

والتي تم توجیھھا من خالل ھذا الحساب. تم عكس معامالت االختالس كما في    ۲۰۲۰إلى    ۲۰۱۷اختالس ارتكبھا موظف سابق خالل الفترة من  
دقة ھذا الحساب. ومن المتوقع االنتھاء من ھذا  التأكد من  اتبإجراءبشكل منفصل في ھذا الحساب. بدأت اإلدارة  ھالفص، وتم  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 . خالل العام الحالي اإلجراء
 

   المستحقة ة.   الزكا ۱٦
 

 الربوط الزكویة
 .۲۰۰٤حصلت الشركة على الربط النھائي بشأن موقفھا الزكوي حتى نھایة عام 

 
 ۲۰۰۷حتى  ۲۰۰٥الربوط الزكویة للسنوات   

مبلغ إـضافي   عنھا، ونتج  ۲۰۰۷حتى    ۲۰۰٥عن الـسنوات من للمجموعة ("الھیئة") الربوط الزكویة النھائیة    والجمارك  والـضریبة  الزكاة  ھیئةأـصدرت  
  یونیو  ۳۰لجـنة االســـــتئـنافـیة. لم یتم االنتـھاء من االعتراض حتى  الـباالعتراض على ـھذه الربوط ـلدى    المجموـعةلایر ســـــعودي. ـقاـمت  ملیون ۳۹ـقدره  

ــمانًا بنكیًا للھیئة بمبلغ   المجموعة، وقدمت  ۲۰۲۲ ــدد ۳۹ض ــعودي في ھذا الص ــا  المجموعة  قدمت  ، ذلك على  عالوة  .ملیون لایر س  قرار على  اعتراض
ــال  )۱۹٤۹-۲۰۲۰-(اي اف ار رقم  الریاض  مدینة  فى  الدخل  ضــــریبة  ومنازعات  مخالفات  لتســــویة  األولى  الدائرة - ۲۰۲۰( رقم  القضــــیة فى  ادرصــ

 فى  ستحدد  ومناقشة  استماع  لجلسة  حالیا معلقة وھي سعودي  لایر ملیون ۳۹  والبالغة ۲۰۰۷ ىحت  ۲۰۰٥  لألعوام الزكویةبالربوط    المتعلقةز)  -۱۹۱٤۳
 .االستئنافیة  الدائرة

 
 ۲۰۱۰  حتى ۲۰۰۸ لسنواتلالربوط الزكویة  

 .۲۰۱۰إلى    ۲۰۰۸ملیون لایر سعودي إلى الھیئة وذلك عن الربوط للسنوات من    ۲۷إلى تسویة وقامت بسداد مبلغ    المجموعة، توصلت  ۲۰۱۹خالل عام  
 

 ۲۰۱۳حتى   ۲۰۱۱الزكویة للسنوات  الربوط
 . ۲۰۱۳حتى  ۲۰۱۱الربوط الزكویة عن السنوات  المجموعةلم تستلم 

 
 ۲۰۱۸حتى   ۲۰۱٤الربوط الزكویة للسنوات 

ملیون لایر سعودي،    ٤۰، والتي نتج عنھا مبلغ إضافي قدره  ۲۰۱۸  حتى  ۲۰۱٤الربوط الزكویة لألعوام من    المجموعة، استلمت  ۲۰۲۰خالل عام  
مت ھذه القضیة إلى قضیتین مختلفتین. وتتعلق    ۲۰۲۱وخالل عام  وقامت الشركة باالعتراض على ھذه الربوط لدى اللجنة االستئنافیة المعنیة.   م، قُّسِ

 ٤في مرحلة االنفصال. وُحدد موعد جلسة االستماع للنظر في القضیة بتاریخ    ۲۰۱۸حتى   ۲۰۱٦-۲۰۱٤  بالسنوات  ز-۲۰۲۱-۳۸۷۳٦القضیة رقم  
  رقم  القضیة.وتتعلق  علیھ   لالعتراض  اللجنة  من  النھائي  القرار  استالم   المجموعة  وتنتظر   .االعتراض  برفض  قرار  اللجنة  وأصدرتم  ۲۰۲۲  إبریل

 . الضریبیة للجان العامة  األمانة لدى  الفنیة  للدراسة حالیا  یخضع  القضیة.وموقف االنفصال  مرحلة فى ۲۰۱٥ بعامز -٥۸٦۷۳-۲۰۲۱
 
 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۸ 

 
 (تتمة).   الزكاة المستحقة ۱٦

 
 (تتمة)الربوط الزكویة  

 
 ۲۰۲۰و ۲۰۱۹ يلعام  ةالزكوی الربوط

 ۱۱٫٥، ونتج عنھ مبلغ إضافي قدره  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") الربط الزكوي للمجموعة عن السنوات من 
ً قدمت المجموعة اعتراض  قدملیون لایر سعودي. و ي  ٪ من إجمال  ٥۰على الربط مع لجنة االعتراضات المعنیة وقدمت ضمانًا بنكیًا إلى الھیئة بنسبة    ا

 المبلغ في ھذا الشأن. 
 

 ۲۰۲۱لعام   ةالزكوی الربوط
  المالیة   القوائم  تاریخ  حتى("الھیئة")    والجمارك  والضریبة  الزكاة  ھیئة  من  الزكویة  الربوط  اصدار  یتم  ولم  ۲۰۲۱بتقدیم اقرار الزكاة لعام    المجموعة  قامت

 . الموجزةالموحدة  األولیة 
 

  بتقییم وضعھا الزكوي للسنوات التي استلمت بھا الربوط   المجموعة إن المحصلة النھائیة لھذه الربوط الیمكن تحدیدھا في الوقت الحالي. وبناًء علیھ، قامت  
 .للمجموعة لزكوي  الزكویة، وللسنوات التي لم یتم فحصھا من قبل الھیئة، وقامت بتكوین المخصصات الالزمة المحتملة بناًء على تقدیر اإلدارة والمستشار ا

 
 .   اإلیرادات ۱۷

 
 االستثمارات  دخل.   ۱۸

 

 
 
 
 
 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

        
 ۹۰۸٬۳۹۳٬۰٤۰  ۹۲۸٬٦٤۰٬٥۱۸  ٤۳۹٬٥۱۹٬۰۷٦  ٤٤٦٬۸۷۷٬۸۷۱ غاز  مبیعات
  ٦۱٬۰۹۳٬۸۱۰   ٥۰٬۰۸٦٬۱٦۲  ۲٤٬۰٤۰٬۸٥۱  ۲۰٬٥۲۰٬۰۳۳ توصیل  وقطع وخزانات غاز اسطوانات مبیعات
  ۸٬۲۹٥٬۹٤۱  ۷٬٦۳۳٬۳۳۹  ٤٬۲٦۱٬۰۳٦  ۳٬٥٤۲٬۳٦۰ وتركیب  ونقل خدمات إیرادات 
  ۱٬۱۲۰٬۰۰۰  ۲٬۷٤۹٬۷٦۳  -  ۱٬٥۱٦٬٦۷۷ أخرى  تجاریة مشاریع

 ٤۷۲٬٤٥٦٬۹٤۱  ٤٦۷٬۸۲۰٬۹٦۳  ۹۸۹٬۱۰۹٬۷۸۲  ۹۷۸٬۹۰۲٬۷۹۱ 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

        
بالقیمة العادلة من خالل الدخل  توزیعات أرباح من استثمارات 

 ٤٤٬۷٦۱٬۷۷۱  ٤۱٬٦۳۰٬۸۱۰  ۱۰٬۳۹۳٬٦۲۲  ۲۱٬۳٤۹٬٦۷۱ الشامل اآلخر 
 ۷٬۰٤۷٬۰۳۷  ٦٬۸۰۰٬۰۷٤  ۳٬٥٤۲٬۲٦۷  ۳٬٤٤٤٬٥۰٦ دخل إیجار من عقارات استثماریة 

 -  ۲٬۱۹۱٬٥۰۰  -  ۱٬۱۰۱٬۸۱۲ المطفأة  بالتكلفة استثمارات  إیراد
 ۲٬۷۰۰٬٤٥٦  ۳٬۳۹۱٬٦۹٥  ۱٬٤٤٤٬۷۳۳  ۱٬۱٤۰٬٥٥٥ مرابحة قصیرة األجل  وودائع  صكوك إیرادات 

التغیر في القیمة العادلة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
 ۱۸٬۷۸۹٬۳٦۱  ) ۱٬٤۹۱٬۳۰٤(  ۹٬۲۲۸٬۰۷۳  ) ۱٥٬۰٥۲٬٦٤۳( الربح أو الخسارة 

 ۱۱٬۹۸۳٬۹۰۱  ۲٤٬٦۰۸٬٦۹٥  ٥۲٬٥۲۲٬۷۷٥  ۷۳٬۲۹۸٬٦۲٥ 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 
(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 

۱۹ 

 
 .   اإلیرادات األخرى، صافي ۱۹

 

 
 .    ربحیة السھم ۲۰

إنَّ ربح السھم المخفض ھو نفسھ ربح السھم األساسي، وذلك لعدم قیام الشركة   .یتم احتساب ربح السھم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 : یونیو  ۳۰بإصدار أي أدوات مالیة مخصومة كما في 

 

 
 التعھدات وااللتزامات المحتملة    . ۲۱

 
 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائیة

 م.۲۰۱۲في الریاض خالل عام  للمجموعة بخصوص انفجار ناقلة غاز   المجموعة م دعوى قضائیة بحق  ۲۰۱۸أغسطس   ۷رفعت وزارة النقل بتاریخ 
المجموعة.    بحقالدعوى المرفوعة    بردالثانیة بالمحكمة العامة بالریاض ، یفید    یةالمرور  الدائرة، تلقت المجموعة حكماً ابتدائیاً من    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳في  

الثانیة   یةالمرور  من الدائرةأصدرت الدائرة القانونیة السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النھائي الذي تضمن تأكید الحكم الصادر   ،  ۲۰۲۱مارس  ۲۲ يف
 المجموعة.  بحقبالمحكمة العامة بالریاض برد الدعوى المرفوعة 

م، أصدرت الدائرة    ۲۰۲۰ینایر    ۹ور أعاله ذاتھ. وبتاریخ  كما رفع المدعي العام وخمسة جھات أخرى دعوى أخرى بحق المجموعة بشأن الحادث المذك
برد الدعوى    ضریاالقانونیة السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النھائي الذي تضمن تأكید الحكم الصادر من الدائرة المروریة الثانیة بالمحكمة العامة بال

 ً وفقا لخطاب المستشار القانوني للمجموعة، فقد تم حفظ أو صرف   ولیس الحق الخاص. بأن ھذا القرار یتعلق بالحق العام    المرفوعة بحق المجموعة. علما
 النظر عن القضایا المتعلقة بالحق الخاص. 

 
. یعتقد  ۲۰۲۱نوفمبر    ۱۳وحتى    ۱۹۷٦إبریل    ۹ملیون لایر سعودي تتعلق بإیجار احد الفروع عن الفترة من    ۱۸٫۳أستلمت المجموعة مطالبة بقیمة  

 وني ان النتیجة المتوقعة من ھذا األمر ستكون لصالح المجموعة وقامت اإلدارة بتقدیم اعتراض لاللتزام بالشروط التعاقدیة. المستشار القان
 

 االعتماد وخطابات   الضمانات
 

  فیماملیون لایر سعودي)    ۳۹ م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ۳۹ضمانًا بنكیًا إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بمبلغ    المجموعةقدَّمت  
٪   ٥۰، قدمت المجموعة أیًضا ضمانًا بنكیًا إلى الھیئة بنسبة    ۲۰۲۱وخالل عام    .م۲۰۰۷م حتى  ۲۰۰٥للسنوات من    اإلضافیةیتعلق بالربوط الزكویة  

 ).۱٦(إیضاح  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹مالي المبلغ المتعلق بالربوط الزكویة للمجموعة عن عامي من إج
 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)

 سعودي لایر 
        

  ۹٤۸٬۰۲٥   ۷٬۱۷۹٬٥٥۳   ۲٦٦٬٦۸۷  ٦٬٦٥٥٬۳۳۲ خردة  مبیعات
  ۲٦۰٬۷٦٦   ۸٤٬٥۸۸   ۱۳٬٥۰۰  ٥۲٬۰۱۸ ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد مكاسب
 ) ۳۱٬۱۰۷(   ۱۰٥٬۷۱۸   ) ۱۰٬٤۰۱(  ) ٤٥۲٬٤٤۳( أجنبیة  عمالت  تحویل فروقات
  ٦٬۰۹۳٬٥۱٤   ۱٬۲۲۷٬٦۱۰   ٥٬۸۳٤٬۳۱۹  ۹٤٬٥٦۹ أخرى

 ٦٬۳٤۹٬٤۷٦٬  ٦۱۰٤٬۱۰٥  ۸٬٥۹۷٬٤٦۹  ۷٬۲۷۱٬۱۹۸ 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 مراجعة)(غیر 

  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

        
   ۱۲۱٬٦۹٥٬۷۳۸  ۱۰٤٬۷۳۹٬٦۲۷  ۳٦٬٥۰٤٬۹۹۲  ۳۱٬۷٦٦٬۸۱۱   الفترة دخل صافى

 ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ القائمة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 
 ۱٫٦۲  ۱٫٤۰  ۰٫٤۹  ۰٫٤۲ للسھم  والمخفض األساسي الربح



 شركة الغاز والتصنیع األھلیة
  (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)   األولیة الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 
 م (تتمة) ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 

 
۲۱ 

ملیون لایر    ۲۸۰ م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ۲۸۰قدَّمت الشركة ضمانًا بنكیًا لشركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" بمبلغ  
 البترولیة.سعودي) بشأن تورید المنتجات 

 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 

(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 

۲۰ 

 (تتمة) التعھدات وااللتزامات المحتملة    . ۲۱
 

 (تتمة)  االعتمادالضمانات وخطابات 
 

 ملیون لایر سعودي).  ۳٥٫٦ م:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ملیون ٥۱٫۸بقیمة  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لدى الشركة خطابات اعتماد قائمة كما في 
 

 المتعلقة بالشركة المستثمر فیھا الضمانات  
 ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۳۱) بمبلغ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارقرض ممنوح من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لصالح الشركة العربیة المتحدة للزجاج المسطح ( وھولدى الشركة أیًضا ضمان قائم 

 ملیون لایر سعودي). ۳٥:  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۲یونیو 
 

   التعھدات
الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر سعودي) تتعلق باألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ضمن    ملیون لایر  ۱۳۰٫٤ م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (ملیون    ۱٦۸٬۱قدرھا    لدى الشركة التزامات  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

 الملموسة. 
 

 القطاعات التشغیلیة    . ۲۲
 

 منظمة ضمن وحدات األعمال بناًء على مناطقھا الجغرافیة، وذلك على النحو التالي: المجموعةألغراض اإلدارة، فإنَّ 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 الوسطى المنطقة 
  لایر سعودي

 المنطقة الغربیة  
  لایر سعودي 

 المنطقة الشرقیة 
  لایر سعودي

 المنطقة 
 الجنوبیة 

 لایر سعودي

 شركة الحلول  
 للغاز 

 سعودي لایر

 
 استبعادات  

سعودي لایر   
 اإلجمالي 

 لایر سعودي
              

 ۹۸۹٬۱۰۹٬۷۸۲  ) ۹٬٤۱۰٬٥۹٥(  ۲٤٬۹۸۲٬۷۷۸  ۱۱٥٬٤۱۲٬٦۰۲  ۱٥۸٬۹۷٦٬٥٦٥  ۳۳۸٬۱۹۷٬۹۹۸  ۳٦۰٬۹٥۰٬٤۳٤ إیرادات 
 ) ۷۹۹٬۷٦۷٬٥۸۸(  ۹٬٤۱۰٬٥۹٥  ) ۱٥٬۳۳۰٬٥٤۳(  ) ۹٥٬۱۷۸٬۸٥۹(  ) ۱۲٦٬٥٥۲٬۱٦۱(  ) ۲۷۳٬۱٥۷٬٦٥۲(  ) ۲۹۸٬۹٥۸٬۹٦۸( تكلفة إیرادات 

 استھالك وإطفاء  
 ) ٥۳٬۸۰۰٬٥۳٤(  -  ) ٤٤٬٦۸۰(  ) ٦٬٥۱٤٬۹۳۳(  ) ٦٬۳۱٤٬۲۹۸(  ) ۲۰٬۳۸۳٬٤۲٥(  ) ۲۰٬٥٤۳٬۱۹۸( موجودات 

 استھالك موجودات حق  
 ) ۳٬٦۲۰٬۱۰۳(  -  -  ) ٤۷۹٬۸۸٤(  ) ٦٦۸٬۳۰٥(  ) ۱٬٤٦۹٬۰٤۰(  ) ۱٬۰۰۲٬۸۷٤( االستخدام     
 ) ۳٤٬۰۸۸٬۷۷٤(  -  ) ۱٬۸۹۱٬۳۳٦(  ) ۲٬٦۸۷٬٤۸۷(  )  ۱٬۹٥۹٬۹۸۲(  ) ۷٬۰۹۷٬۷۰٦(  ) ۲۰٬٤٥۲٬۲٦۳( وتوزیع  بیع

 ) ٤۳٬۷۲٥٬۲۰۱(  -  ) ۱٬۳٦۰٬۸۰۷(  -  -  -  ) ٤۲٬۳٦٤٬۳۹٤( وإداریة  عمومیة
 ٥٤٬۱۰۷٬٥۸۲  -  ٦٬۳٥٥٬٤۱۲  ۱۰٬٥٥۱٬٤۳۹   ۲۳٬٤۸۱٬۸۱۹   ۳٦٬۰۹۰٬۱۷٥   ) ۲۲٬۳۷۱٬۲٦۳( الربح التشغیلي 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
              (غیر مراجعة)

 ۱٬۱۷۸٬٤٦۳٬۸۱۷  ) ۱٤٬٤۹۱٬۷۱٥(   ۳۰٬٥۹۱٬۰۳۲  ۹۰٬٦۰۱٬٦۷٤   ۷۸٬٤٦۲٬۱۱۹  ۲٥۸٬٤۸۰٬٥۸۷  ۷۳٤٬۸۲۰٬۱۲۰ إجمالي الموجودات 
 ٤۷۲٬۰۸٥٬۹۳۲  ) ۱۰٬۳٤٦٬۹٥۲(   ۱۹٬۸۹٤٬۱۲۲  ۱٥٬۰۳۹٬۸٥٤   ۲۸٬۷۲٦٬۷۹۸  ۷۲٬٥٤۹٬۱۸۰  ۳٤٦٬۲۲۲٫۹۳۰ إجمالي المطلوبات 



 شركة الغاز والتصنیع األھلیة
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  (تتمة)  األولیة الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 

 
۲۱ 

 
 

 (تتمة)  القطاعات التشغیلیة    . ۲۲
 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 الوسطى المنطقة 
  لایر سعودي

 المنطقة الغربیة  
  لایر سعودي 

 المنطقة الشرقیة 
  لایر سعودي

 المنطقة 
 الجنوبیة 

 لایر سعودي

 شركة الحلول  
 للغاز 

 سعودي لایر

 
 استبعادات  
  لایر سعودي

 اإلجمالي 
 لایر سعودي

              
 ۹۷۸٬۹۰۲٬۷۹۱  -  -  ۱۲۰٬۱۸٤٬۱۷۲  ۱٥٤٬۱۳۸٬۹۹۰  ۳٥۳٬٥۷۲٬۳۳٦  ۳٥۱٬۰۰۷٬۲۹۳ إیرادات 

 ) ۸۰۱٬۱۳۸٬٥٥۲(  -  -  ) ۱۰۱٬٦۸۱٬٥۷۷(  ) ۱۲۲٬۹۷٦٬۳۹٥(  ) ۲۹٤٬۷۱۹٬۳۱۹(     ) ۲۸۱٬۷٦۱٬۲٦۱( إیرادات تكلفة 
 استھالك وإطفاء  

  ) ۱۷٬٦۳۱٬۹۳٤( موجودات 
      

)۱۹٬۸۳۱٬۸۱۷ (  )٤٬۹۸٥٬۰۲۹ (  )۳٬۹۱٦٬٥۸٦ (  -  -  
              

)٤٦٬۳٦٥٬۳٦٦ ( 
 استھالك موجودات حق  

  ) ٤٤٤٬۰٦۱( االستخدام     
           

)۳۲۹٬٤۷۱ (  )۱٤۳٬٦۳۲ (  
           

)۱۱۱٬۹۹۲ (  -  -  
               

)۱٬۰۲۹٬۱٥٦ ( 

  -  -  ) ۲٬۱۸۸٬۰٤۰(  ) ۲٬۹۹٤٬۱۹۰(  ) ۸٬٥۲۲٬۲۹۲(  ) ۲۱٬۳۰۰٬٤۷۲( وتوزیع  بیع
             

)۳٥٬۰۰٤٬۹۹٤ ( 
 ) ٤٤٬۹٤۰٬٤۷۲(  -  ) ٥۸۸٬۷٥۹(  -     -     -  ) ٤٤٬۳٥۱٬۷۱۳( وإداریة  عمومیة

 ٥۰٬٤۲٤٬۲٥۱  -  ) ٥۸۸٬۷٥۹(  ۱۲٬۲۸٥٬۹۷۷  ۲۳٬۰۳۹٬۷٤٤  ۳۰٬۱٦۹٬٤۳۷  ) ۱٤٬٤۸۲٬۱٤۸( الربح التشغیلي 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

              (مراجعة)
 ۱٬۰٦۱٬٥۹۱٬٦۳۹  ) ۱٬۲۸۷٬٦۳۹(  ۷٬۲۲٤٬۰۳۲  ۸۹٬۰۳۳٬۷۸۳  ۷۸٬۸۳٥٬٦۹۳  ۲٥۱٬۲٥٤٬۹٥٤  ٦۳٦٬٥۳۰٬۸۱٦ إجمالي الموجودات 

 ٤۲۳٬٦۰۱٬۹۷٥  ) ۱٬۰۷٦٬٦۰٥(  ۲٬۸٦۸٬۲۳٥  ۱۸٬۱۰۲٬۹۹۹  ۲۲٬٥۲۹٬٦۰۷  ۷۰٬۰۷٥٬۳۷۰  ۳۱۱٬۱۰۲٬۳٦۹ إجمالي المطلوبات 
 

ویُقیَّم األداء القطاعي على أساس الربح أو الخسارة، ویُقاُس على أساس ثابت ضمن الربح أو  النتائج التشغیلیة لوحدات العمل كل على ِحدة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء.   للمجموعة تراقب اإلدارة العلیا  
المالیة وتقنیة المعلومات والقانونیة والموارد البشریة والشؤون اإلداریة    واإلدارات  والمدراء  اإلدارة (بما في ذلك تكالیف التمویل ورواتب ومنافع    للمجموعةى  األخر  التكالیفكما أن   .األولیة الموحدة الموجزةالخسارة في القوائم المالیة  

 التشغیلیة. وال یتم توزیعھا على القطاعات  المجموعةوالخدمات المساندة والمصاریف واإلیرادات األخرى) والزكاة تدار على أساس 
 

 یونیو  ۳۰سعودي للفترة المنتھیة في    لایر  ۹٬٤۱۰٬٥۹٥من العمالء الخارجیین. كان ھناك تسویة قدرھا    تستند معلومات اإلیرادات المذكورة أعاله إلى الموقع اإلقلیمي للعمالء. وتمثل اإلیرادات القطاعیة المذكورة أعاله اإلیرادات المحققة
٪أو أكثر في إیرادات المجموعة. كما أن مخصص الزكاة والقرض طویل األجل و بعض الموجودات   ۱۰:ال شيء) (بین الشركة والشركة التابعة) التي تم استبعادھا عند توحید القوائم. ولم یساھم أي عمیل بنسبة    ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰  (۲۰۲۲

 .المجموعة والمطلوبات ال یتم توزیعھا على تلك القطاعات حیث إنھا تدار على أساس
 
 
 



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 

(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 

۲۲ 

 
 (تتمة)  القطاعات التشغیلیة    . ۲۲

 
المالیة ویتم إظھارھا في   عمود "االستبعادات". تعتبر جمیع التعدیالت واالستبعادات  یتم استبعاد اإلیرادات المتداخلة بین الشركات عند توحید القوائم 

 :األخرى جزءا من التسویات التفصیلیة المعروضة أدناه
 

 تسویات الربح 
 

 
 تسویات الموجودات 

 

 
 المطلوبات تسویات 

 

 
 

 
 

 لفترة الثالثة أشھر   
  یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 مراجعة)(غیر 

  لایر سعودي 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 م ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي 

 ٥۰٬٤۲٤٬۲٥۱  ٥٤٬۱۰۷٬٥۸۲  ۱٦٬٤۷٦٬۲۷۰  ۱۸٬٦٦٥٬٤٥۹ للقطاع    الربح التشغیلي
 ٦٬۲۱٥٬۸۱۱  ۲۹۰٬۳۸۹  ۸۸٥٬۰۸٥  ۲۱٬٤٥۱ صافي  الزمیلة،  الشركات  نتائج من الحصة 

 ۷۳٬۲۹۸٬٦۲٥   ٥۲٬٥۲۲٬۷۷٥  ۲٤٬٦۰۸٬٦۹٥  ۱۱٬۹۸۳٬۹۰۱ دخل االستثمارات 
 ) ٤٬۰٥٤٬۸٥۹(  ) ۳٬٥٦٤٬۲۸۹(  ) ۲٬۳۲۳٬۷٥٦(  ) ۱٬٦۳۹٬۱۷۷( تمویل  تكالیف

 ۷٬۲۷۱٬۱۹۸  ۸٬٥۹۷٬٤٦۹  ٦٬۱۰٤٬۱۰٥  ٦٬۳٤۹٬٤۷٦ أخرى، صافي  ایرادات 
 ) ۱۱٬٤٥۹٬۲۸۸(  ) ۷٬۲۱٤٬۲۹۹(  ) ۹٬۲٤٥٬٤۰۷(  ) ۳٬٦۱٤٬۲۹۹( للفترة  الزكاة
 ۱۲۱٬٦۹٥٬۷۳۸    ۱۰٤٬۷۳۹٬٦۲۷  ۳٦٬٥۰٤٬۹۹۲  ۳۱٬۷٦٦٬۸۱۱ للفترة   الدخل  صافي

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ۱٬۰٦۱٬٥۹۱٬٦۳۹  ۱٬۱۷۸٬٤٦۳٬۸۱۷   الموجودات التشغیلیة للقطاع 
 ۸۷٬۸۹۸٬٥۳۱   ۸۸٬۱۸۸٬۹۲۰   زمیلة ستثمارات في شركات اال
 ٦٤٥٬۰٤۲٬۱۸۰    ٦٤۸٬٦٦۹٬۳۲٦   مقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمالیة الموجودات ال
 ۱٤٦٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٤٦٬٥۰۰٬۰۰۰   مقتناة بالتكلفة الُمطفَأة المالیة الموجودات ال
 ۲۹۹٬۱٥٤٬۱۳۳  ۲۹۷٬٦٦۲٬۸۲۹   بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مقتناةالمالیة الموجودات ال

  ۳٤٬۳٤۲٬۱۷٤   ۳٤٬۳٤۲٬۱۷٤   استثمارات عقاریة 
 ۲٬۲۷٤٬٥۲۸٬٦٥۷   ۲٬۳۹۳٬۸۲۷٬۰٦٦   جمالي الموجودات إ

 

 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)
  لایر سعودي

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 لایر سعودي 
      

 ٤۲۳٬٦۰۱٬۹۷٥  ٤۷۲٬۰۸٥٬۹۳۲   التشغیلیة للقطاع المطلوبات 
 ۱۱۲٬۳٤٤٬۱٦۸  ۱۱٤٬۳۹۸٬۹٤۳   قرض ألجل 

 ۸۷٬۲۳۷٬۸۷۷  ۸۲٬۰۱٤٬٤۳۲   زكاة المخصص 
 ٦۲۳٬۱۸٤٬۰۲۰  ٦٦۸٬٤۹۹٬۳۰۷   المطلوبات  جمالي إ



 األھلیة والتصنیع  الغاز شركة 
)سعودیة  مساھمة (شركة     
   األولیة الموحدة الموجزة حول القوائم المالیة   إیضاحات 

(تتمة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 

۲۳ 

 
 المقارنة   أرقام.   ۲۳

 
 إعادة التصنیف ھذه تتعلق بما یلي:  الحالیة. الفترةالسابقة لتتوافق مع عرض  الفترةتم إعادة تصنیف بعض أرقام 

 
لایر    ۱٫٦۹۲٫۱۳۱لایر سعودي و    ۱٫٦۹۲٫۱۳۱إعادة تصنیف خسائر االئتمان المتوقعة من المصاریف العمومیة واإلداریة إلى بند منفصل بمبلغ    -

 على التوالي.  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في سعودي 
 
لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین  لایر سعودي    ۲٬۲۰۳٬٦۸٥یرادات بمبلغ  اإل عادة تصنیف بعض التكالیف من مصاریف البیع والتوزیع إلى تكلفة  إ  -

 على التوالي.  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 
 

 السابقة. على صافي الدخل أو حقوق الملكیة للفترة  يجوھر  تأثیرلم یكن إلعادة التصنیف أي  
 

 .   األحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة ۲٤
 

 . األولیة الموحدة الموجزةفي رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أي أحداث الحقة ھامة أخرى قد تتطلب إجراء تعدیالت على القوائم المالیة  
 

   األولیة الموحدة الموجزة.   اعتماد القوائم المالیة ۲٥
  

 . م۲۰۲۲ اغسطس ۹ من قبل لجنة المراجعة بموجب تفویض مجلس اإلدارة بتاریخ األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة تمت الموافقة على  
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