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 التنظيم وطبيعة النشاط�-1
 .الغاز والتصنيع األهليةشركة  �:ســـم الشــركةإ

 وتاريخ 713تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  :تأسيس الشـــركة
القاضى بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة هـ 03/12/1380

تا الشركتين ، وبموجب لالغاز األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لك
هـ ، 08/01/1381/ش وتاريخ 2943وزير التجارة رقم  خطاب معالي

هـ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1383عام  وقد تم اإلندماج الفعلي
هـ بدمج كافة المؤسسات التى تمارس نشاط 13/06/1384وتاريخ  820

الغاز بالمملكة العربية السعودية فى شركة الغاز والتصنيع األهلية ، وقد 
هـ رأس مال 14/11/1395وتاريخ  1615راء رقم حدد قرار مجلس الوز

بموجب الترخيص هـ 01/01/1396الشركة وبداية عملها بتاريخ 
/ص وتاريخ 659الصناعى الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء برقم 

كما صدر قرار مجلس م ، 20/11/1996هـ الموافق 09/07/1417
ستمرار شركة على ابالموافقة هـ 18/07/1429وتاريخ  207الوزراء رقم 

الغاز والتصنيع األهلية فى توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته فى المملكة 
 هـ.14/05/1434من  دية وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً العربية السعو

( بالموافقة 126هـ صدر المرسوم الملكي رقم )م/1/12/1438بتاريخ                           
وغاز البترول السائل لألغراض السكنية  على نظام توزيع الغاز الجاف

والتجارية، وقد أشار المرسوم الملكي في فقرته الثالثة على إلزام موزع 
غاز البترول السائل القائم )شركة الغاز والتصنيع األهلية( ــ المرخص له 
قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل 

ً ألحكام هذا النظام والئحته وتسويقه ــ ب اآلتي: تصحيح أوضاعه وفقا
التنفيذية خالل مدة ال تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذه. إعطاء 
موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام 
مرافق شركة الغاز والتصنيع األهلية على أسس تجارية ــ لمدة ثالث 

ب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم سنوات بموج
الكهرباء واإلنتاج المزدوج إلقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال 

 األمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق األسس التي تضعها.
 المـركـز الرئيسـي

 .مدينة الرياضالرئيسي للشركة في  يقع المركز  :لـلشـــركـــة
مليون  سبعمائة وخمسون لاير سعودي ) 750.000.000بلغ رأس المال ي  :الــمـــال رأس

مليون  خمسة وسبعونسهم ) 75.000.000لاير سعودي( مقسم إلى 
 .سهمكل لعشرة رياالت   بواقع سهم( عادي

رقم هـ بالسجل التجاري 22/07/1383تم تسجيل الشركة بتاريخ  :التجـاري الســجل
 بمدينة الرياض. 1010002664

 شركة مساهمة سعودية.  :القـانـوني الكيـان
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 التنظيم وطبيعة النشاط )تابع(�-1

ستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه القيام بجميع األعمال المتعلقة با   -أ :الشـركة أغــراض
 .ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

 .نات والخزانات وملحقاتهااواألسطو وتصنيع وصيانة األقفاصبيع  -ب

 .اء وصيانة شبكات الغاز وملحقاتهاإنش �-ج

القيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية  � -د
 .يميائية والبتروكيميائية والزجاجوالك

 .المياه والخدمات البيئيةومعالجة إنشاء أو المشاركة فى إنتاج الطاقة    -هـ

ها بالبيع استثمارعليها و ة المبانيإلقام تملك العقارات وشراء األراضي -و 
 .واإليجار لصالح الشركة

الغاز والتي تستثمر فيها شركة ،  زميلة في شركات  استثماراتللشركة   :  لزميلةشركات اال
المستثمر فيها ٪ من رأسمال الشركة 20بحصة تزيد عن  والتصنيع األهلية 

 :وهذه الشركات هي

 الكيان القانوني المساهمةنسبة  إســم الشـــركة م

    

 مساهمة سعودية )مقفلة( ٪37.57 نات الغازاألسطو سعوديالمصنع ال 1

 مساهمة سعودية )مقفلة( ٪35 شركة توزيع الغاز الطبيعى المحدودة  2

 محدودةذات مسئولية  ٪35 شركة غاز الشرق المحدودة 3

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية  : المالية الســنة
 شهر ديسمبر من نفس السنة.

 أسس اإلعداد�-2

 المعايير المحاسبية المطبقة�-أ 

ً لمع ةياألول ةيتم إعداد هذه القوائم المال  ري"التقر 34المحاسبة الدولي  اريالموجزة وفقا
واإلصدارات األخرى  رييوالمعا ةيالسعود ةيالمالي األولي" المعتمد في المملكة العرب

 .نييالقانون نيللمحاسب ةيالسعود ئةيالمعتمدة من اله

المطلوبة إلعداد  واالفصاحات كافة المعلومات األولية الموجزة ةيال تتضمن هذه القوائم المال
السنوية، ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية  ةيمجموعة كاملة من القوائم المال

م ال 2018مارس  31نتائج الفترة األولية المنتهية في  م.2017ديسمبر  31للشركة كما في 
ديسمبر  31تمثل مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 

 .م2018
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 )تابع( أسس اإلعداد�-2

 أسس القياس  �-ب 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات  أدوات في تم إعداد القوائم المالية وفقا
باستخدام أساس االستحقاق  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ات القيمة المحاسبي، وفيما يتعلق بمكافآت نهاية خدمة العاملين المستحقة لهم، تستخدم حساب
 اإلكتوارية الحالية.

�عملة العرض والنشاط �-ج 
 .مثل عملة النشاطي الذي السعودي باللايرالموجزة األولية تم عرض هذه القوائم المالية 

�ستخدام الحكم والتقديراتا�-د 
التقديرات بعض ستخدام امن اإلدارة األولية الموجزة  داد القوائم الماليةيتطلب إع

واإليرادات   ،للموجودات والمطلوباتالمعروضة فتراضات التي تؤثر في المبالغ واال
 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

المجاالت الهامة ألحكام اإلدارة الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة 
هري، مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لها تأثير جو

للسنة السابقة باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم 
والمعيار الدولي للتقرير المالي  15التأكد المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 /ب.3المبينة في اإليضاح رقم 

�سبية الهامةالسياسات المحا�-3
 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها�-أ 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

 1اعتباراً من  9والمعيار الدولي  15قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
إن عدداً من  /ب.3م وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل في اإليضاح 2018يناير 

م ولكن ليس لها 2018يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية اعتباراً من 
 وهري على القوائم المالية للشركة.أثر ج

 الصادرة غير المطبقةالمعايير 

 اإليجارعقود  – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

م مع 2019يناير  1إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 
هذه القوائم المالية األولية السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقه عند إعداد 

 الموجزة.

ً للمعايير  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  كيف يقوم معد القوائم المالية وفقا
الدولية إلعداد التقارير المالية باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. 

طلب من المستأجرين االعتراف يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يت
شهراً أو أقل، أو  12بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 

 إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة.
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�)تابع( السياسات المحاسبية الهامة�-3
 )تابع( المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها�- أ

المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، حيث  بينما يواصل
بشأن محاسبة المؤجرين لم يتغير بشكل  16أن نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .17جوهري عن سابقه وهو معيار المحاسبة الدولي رقم 

د يكون له أثر مالي جوهري من غير المتوقع أن تطبيق هذا المعيار خالل الفترات الالحقة ق
�على القوائم المالية للشركة.

�التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة�-ب 
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية 

 31الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
م. لم تقم 2018يناير  1م، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة السارية من 2017ديسمبر 

أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات 
 حيز التنفيذ.

التي أصبحت  9والمعيار الدولي  15قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
م، ليس هناك أثر جوهري لتطبيق هذه المعايير على القوائم 2018يناير  1سارية من 

 المالية للشركة.

 "اإليراد من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 1ب/

إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف  15المعيار الدولي للتقرير المالي ينشئ 
"اإليرادات" ومعيار  18باإليرادات. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

"عقود اإلنشاءات" والتفسيرات المتعلقة بهما. تقوم الشركة بإثبات  11 الدوليالمحاسبة 
في المرحلة الزمنية عند تسليم عميل على السيطرة على البضائع اإليرادات عند حصول ال

. 15البضائع واالقرار باستالمها، بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
"اإليرادات من  15وعليه، ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  رادات الشركة.العقود مع العمالء" على إثبات إي

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 2ب/

متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية، ويحل هذا المعيار محل 

 القياس واالعتراف". –"األدوات المالية  39رقم معيار المحاسبة الدولي 

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على 
 السياسات المحاسبية السابقة:

 التصنيف للموجوادت المالية

المالية  ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات  9يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
وهي: الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة، والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

محتفظ بها الحالية لل 39أو الخسارة. هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 حتى تاريخ االستحقاق، والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
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�السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -3
�)تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة�- ب

، فإن المشتقات المالية المدمجة في العقود التي 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
األساسية هي الموجودات المالية ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها وإنما يتم يكون األداة 

 تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.

 االنخفاض في القيمة

نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
االئتمانية المستقبلية المتوقعة، وهذا يتطلب تقديراً بشأن بنموذج الخسارة  39الدولي رقم 

كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي 
 سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

اس بالتكلفة سيتم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تق
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات 

 وكذلك على موجودات العقود.حقوق الملكية 

ً ألحد 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا
 األسس التالية:

شهراً. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة  12على مدى  الخسارة االئتمانية المتوقعة -1
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل 

الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. هي الخسارة االئتمانية  -2
على مدار العمر المتوقع لألداة المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد 

 المالية.

بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر 
االئتمانية للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها، 

ً إذا لم تزد هذه المخاطر ش 12ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  هرا
االئتمانية بشكل كبير يجوز للمنشأة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية بشكل كبير في حالة 
أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. إال أن قياس خسائر 

مدينة التجارية وموجودات يتم تطبيقه على الداوم للذمم الاالئتمان المتوقعة على مدى العمر
ً للذمم  العقد بدون أي مكونات تمويل هامة. يجوز للمنشأة اختيار تطبيق هذه السياسة أيضا

 المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.

 التصنيف للمطلوبات المالية

في معيار بشكل كبير بالمتطلبات الحالية  9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بهدف تصنيف المطلوبات المالية، إال أنه وبموجب معيار  39المحاسبة الدولي رقم 

فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة  39المحاسبة الدولي رقم 
العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة بينما 

عرض التغير في القيمة العادلة المتعلق  9يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في بيان الدخل الشامل اآلخر بينما المبلغ 

 المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر ة لفتر

 باللاير السعودي

 

�

��
�

�المحاسبية الهامة )تابع(السياسات    -3
�التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع(�- ب

 محاسبة التحوط

نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بشكل أقرب مع كيفية قيام المنشآت بأنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض 

 غير المالية.للمخاطر المالية و

، وكذلك 39يعرض الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  لفئة الموجودات المالية  9فئات القياس الجديدة وفقا

 م:2018يناير  1الخاصة بالشركة كما في 

 
 القيمة الدفترية القيمة الدفترية   
 وفقا  للمعيارالجديدة  األساسية وفقا   التصنيف الجديد التصنيف األساسي 
 الدولي للتقرير لمعيار المحاسبة وفقا  للمعيار الدولي وفقا  لمعيار المحاسبة 

 9المالي  39الدولي  9للتقرير المالي  39الدولي  الموجودات المالية

     
   أدوات حقوق ملكية  

   بالقيمة العادلة من خالل  حقوقاستثمار في أدوات 
 358.453.934 358.453.934 الدخل الشامل اآلخر استثمارات متاحة للبيع الملكية

     
 37.073.462 37.073.462 التكلفة المطفأة قروض وتسهيالت ذمم مدينة تجارية

     
 109.994.825 109.994.825 التكلفة المطفأة قروض وتسهيالت نقد وما في حكمه

     

   505.522.221 505.522.221 
     

 

 



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر ة لفتر

 باللاير السعودي

 

�
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�ت ومعدات ، آالممتلكات�-4
 مما يلي: مارس 31للفترة المنتهية في  والمعداتاآلالت ، تتكون الحركة في الممتلكات

��مشروعات        آالت ومعدات   مباني  
 اإلجمالي تحت التنفيذ  أسطوانات غاز عدد وأدوات أقفاص أجهزة ومعدات أثاث ومفروشات  المحطات سيارات وشاحنات  وإنشاءات أراضي البيـان

            
            التكلفــة  

 1.859.376.417 202.760.650 92.015.476�4.773.801�101.504.977�23.444.976�20.870.050�438.954.344�510.281.622�439.936.067�24.834.454 )مراجعة( م2018يناير  1في 
 19.392.423 15.475.525 - 80.020 -�604.709�123.988�56.825�2.292.002�759.354 - وتحويل داخلي الفترةخالل  إضافات

 (2.164.537) (2.164.537) -�-�-�-�-�-�-�- - تسويات مقابل خسارة الهبوط
�- - - - - - - - - - - إعادة تصنيف*

            

 1.876.604.303 216.071.638 92.015.476 4.853.821 101.504.977 24.049.685 20.994.038 439.011.169 512.573.624 440.695.421 24.834.454 )غير مراجعة( م2018 مارس 31في 

            
            وخسارة الهبوط االستهالك المتراكم

 1.156.101.920 4.438.161 20.550.668 3.449.795 99.962.384 14.240.790 16.739.468 311.038.639 388.980.888 296.701.127 - )مراجعة( م2018يناير  1في 
 21.954.666 -�575.098 57.600 126.100 1.198.182 226.208 6.257.338 10.032.200 3.481.940 - للفترةالمحمل 

تكلفة المشروعات تحت تسويات مقابل 
 التنفيذ

- - - - - - - - - (2.164.537) (2.164.537) 

 - - - - - - - - - - - إعادة تصنيف*
            

  100.088.484 15.438.972 16.965.676 317.295.977 399.013.088 300.183.067 - )غير مراجعة( م2018 مارس 31في 
3.507.395 

 
21.125.766 

 2.273.624  
1.175.892.049�

            
����������� صافي القيمة الدفترية:

 703.274.497  198.322.489  71.464.808  1.324.006  1.542.593 9.204.186 4.130.582 127.915.705 121.300.734 143.234.940 24.834.454 )مراجعة( م2017ديسمبر  31في 
            

 700.712.254 213.798.014 70.889.710 1.346.426 1.416.493 8.610.713 4.028.362 121.715.192 113.560.536 140.512.354 24.834.454 )غير مراجعة( م2018مارس  31في 

            



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 م  2018مارس  31المنتهية فى  أشهر الثالثةلفترة 

 باللاير السعودي

 

�

��
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�عقارية استثمارات�-5
العقارية في أراضي ومباني يتم إيجارها ألطراف خارجية بموجب عقود  االستثماراتتتمثل 

�إيجارات تشغيلية، وتتكون مما يلي:
 المجموع مباني أراضىي 

    
 48.170.336 13.676.164 34.494.172 التكلفة

 13.676.161 13.676.161 - ستهالك المتراكماال

    
    صافي القيمة الدفترية:

 34.494.175 3 34.494.172 م )مراجعة(2017ديسمبر  31
    

 34.494.175 3 34.494.172 م )غير مراجعة(2018مارس   31
    

    

�فى شركات زميلة استثمارات�-6
�في شركات زميلة مما يلي: االستثماراتتتكون 

 م2017ديسمبر  31 م2018مارس  31 نسبة الملكية  

 (مراجعة) )غير مراجعة(  
    

 35.349.399 35.312.500 ٪37.57 المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
 19.287.725 19.489.594 ٪35 شركة توزيع الغاز الطبيعى المحدودة

 27.259.296 25.708.497 ٪35 شركة غاز الشرق المحدودة
    

  80.510.591 81.896.420 
    

�كما يلي: الشركات الزميلة يف اتحركة االستثمار
لفترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 م2017ديسمبر  31 م2018 مارس 31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 64.216.070  81.896.420  يفتتاحالرصيد اال
 21.147.336  (1.385.829) الحصة في أرباح الفترة / السنة

 (3.466.986) -  توزيعات أرباح مقبوضة
   

 81.896.420  80.510.591  الختامي الرصيد

 



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي

�

��
�

�استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر�-7
مما  من خالل الدخل الشامل اآلخرفي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  االستثماراتتتكون �-أ 

 يلي:
 م2017ديسمبر  31 م2018مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
   

 52.880.000 52.880.000 الشركة الوطنية للغازات الصناعية
 18.137.263 18.137.263 المسطح المتحدة للزجاج العربية الشركة

   يةاستثمار في صناديق لدى شركات استثمار
 287.436.671 430.211.097 ية وودائع استثمار

   

 501.228.360 358.453.934 
   

كما في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  اتاالستثمارحركة �-ب 
 :ييل
لفترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 م2017ديسمبر  31 م2018مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 267.294.179  287.436.671  يفتتاحالرصيد اال
 394.123.690  150.000.000  / السنة إضافات خالل الفترة

 (374.280.897) (21.000.000) خالل الفترة / السنة ستبعاداتا
   استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 299.699  13.774.426  اآلخرالشامل 
   

 287.436.671  430.211.097  الختامي الرصيد
   

�المخزون�-8
�يتكون المخزون مما يلي:

 م2017ديسمبر  31 م2018مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 9.872.107  21.304.226  غاز
 94.970.403  103.360.586  أسطوانات

 12.591.442  10.820.839  خزانات
 71.914.583  73.624.791  قطع غيار ومواد أخرى

   

  209.110.442  189.348.535 
 (45.249.404) (45.249.404)  وأسطوانات غير مستخدمة مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

   

  163.861.038  144.099.131 
   

�



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي

�
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�حكمه النقد وما في�-9
�حكمه مما يلي: يتكون النقد وما في

 م2017ديسمبر  31 م2018مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 69.994.825 76.289.361 لدى البنوكوأرصدة نقد 
 40.000.000 - لدى البنوك ودائع قصيرة األجل

   

 76.289.361 109.994.825 
   

�أخرى متداولة ذمم دائنة تجارية ومطلوبات�-10
 مما يلي: األخرى المتداولة والمطلوبات التجارية الدائنةالذمم تتكون 

 م2017ديسمبر  31  م2018مارس  31 � 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 36.200.332 127.522.355�ذمم دائنة تجارية
�12.472.930�7.149.755�مصروفات مستحقة

 -�4.070.722 إيردات مؤجلة من إيجار أقفاص
 37.973.041�33.566.387 مبالغ محصلة تحت التسوية

 3.262.280 3.349.680 تأمين أقفاص وعمالء
 2.980.986 3.102.039 الصندوق الخيري وصندوق الجزاءات للموظفين

 35.486.318 35.398.973 دائنو توزيعات أرباح المساهمين
 3.054.878 3.054.878 مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 - 2.094.779 مستحقات ضريبة القيمة المضافة
  ��

�219.309.568 131.430.765 
 ��

�اإليرادات�-11
�مما يلي:مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرتتكون اإليرادات 

 م2017 م2018 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 485.457.878  470.406.590 مبيعات الغاز
 33.250.085  21.663.690 مبيعات أسطوانات وخزانات وقطع

 2.946.425  2.608.822 إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
 (1.597.886) (4.197.276) مردودات المبيعات

   

  490.481.826  520.056.502 
   

�

�



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي

�
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�تكلفة اإليرادات�-12
�مما يلي: مارس 31 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر تتكون تكلفة اإليرادات 

 م2017 م2018 

 مراجعة()غير  )غير مراجعة( 
   

 323.597.167 311.092.191 قيمة شراء الغاز
 59.606.775 58.987.030 رواتب وأجور

 23.371.080 15.788.845 شراء أسطوانات وخزانات وقطعقيمة 
 13.009.568 13.277.440 قطع غيار أخرى

 6.250.000 3.670.374 مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
 19.886.915 19.420.364 ومعداتممتلكات، آالت ستهالك ا

 6.953.178 5.185.618 مصروفات التشغيل
 3.150.357 2.568.733 تأمين تشغيلية

 744.437 147.491 إصالحات خارجية 
   

 430.138.086 456.569.477 
   

�مصروفات بيع وتسويق�-13
�مارس مما يلي: 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مصروفات البيع والتسويقتتكون 

 م2017 م2018 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 8.378.408 10.619.295 رواتب وأجور
 1.283.527 - استشارات فنية
 51.770 195.113 دعاية وإعالن

 1.385.317 1.307.705 استهالك ممتلكات، آالت ومعدات
 607.620 705.074 أخرى

   

 12.827.187 11.706.642 
   

�

�

�

�

�
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 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي

�
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�مصروفات عمومية وإدارية�-14
�مارس مما يلي: 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المصروفات العمومية واإلداريةتتكون 

 م2017 م2018 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 8.729.746 8.483.733 رواتب وأجور
 36.000 43.467 بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 1.118.020 1.226.597 استهالك ممتلكات، آالت ومعدات
 266.529 354.624 هاتف، كهرباء ومياه

 1.151.702 492.457 رسوم تأشيرات ورخص
 102.306 86.219 إصالح وصيانة

 509.298 469.455 تأمين
 2.955.387 1.259.498 استشارات فنية وإدارية

 1.571.563 4.085.843 الحاسب اآلليدعم فني ورخص تطبيقات 
 1.261.458 1.394.422 أخرى

   

 17.896.315 17.702.009 
   

�صافي - استثماراتإيرادات �-15
 مما يلي: مارس 31في المنتهية لفترة الثالثة أشهر صافي  - االستثماراتتتكون إيرادات 

 م2017 م2018 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(�
�  

�7.491.426�(1.385.829)�في شركات زميلة استثمارات
�13.894.000�11.636.755 �وقصيرة األجل أدوات حقوق الملكية استثمارات
 536.250 673.750  عقارية استثمارات

   

  10.924.676 21.921.676 
   

�صافى -( أخرى مصروفاتإيرادات )�-16
�مما يلي:مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  صافي -خرى األ( مصروفاتالتتكون اإليرادات )

 م2017 م2018 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 1.322.781 1.356.907 إيجار محالت التوزيع واألقفاص
 5.645.663 3.465 أرباح )خسائر( رأسمالية  بالصافي

 3.975.815 182.947 صافي - متنوعة
   

 1.543.319 10.944.259�
   

�



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي

�

��
�

�الزكاة الشرعية �-17
للزكاة والدخل الهيئة العامة  أصدرتم. 2004قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام 

م، نتج عنه التزام زكوي إضافي على 2007م إلى 2005الربط الزكوي للشركة لألعوام من  )الهيئة(
هذه الفروقات لدى اللجان عتراض على لاير سعودي، حيث قامت الشركة باالمليون  39الشركة بمبلغ 

نتهاء من هذا األمر حتى تاريخه، وتم تقديم ضمان بنكي للهيئة العامة الالمختصة وفقاً للنظام، ولم يتم ا
 مليون لاير سعودي بهذا الخصوص. 39الزكاة والدخل بمبلغ 

للشركة م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( الربط الزكوي النهائي 2017لعام اخالل 
لتزام الزكوي اإلضافي الناتج عن هذه الربط الزكوي النهائي م. اال2010م و2009م ، 2008ألعوام ل
عتراض عليه من قبل الشركة. بناًء على مراجعة مستشار مليون لاير سعودي، تم اال 58.5لغ ب
اض للهيئة عتراللشركة أسباب قوية صالحة لتقديم الربط الزكوي، فإن بخصوص هذا زكاة للشركة ال

لتزامات جوهرية تؤثر في القوائم المالية. ا، بحيث ال يترتب عليه أي لمراجعة الربط الزكوي لصالحها
مليون لاير سعودي مقابل االلتزام الزكوي اإلضافي وقدمت خطاب  1.7قامت الشركة بدفع مبلغ قدره 

 ربط الزكوي.مليون لاير سعودي المتبقي من ال 56.8اعتراض إلى )الهيئة( على مبلغ 

 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل م2016حتى   م2011من  لسنواتلقدمت الشركة إقراراتها الزكوية 
 أبريل 30حتى  ايسري مفعوله شهادة زكاة مقيدةحصلت على و ،مبلغ الزكاة وتم دفع )الهيئة(
 .م2018

�المعلومات القطاعية�-18
، وال ومشتقاته في المملكة العربية السعوديةتعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز 

�.تنطبق عليها المعلومات القطاعية

�احتياطي اتفاقي�-19
م التوصية للجمعية العامة العادية القادمة 2018مارس  27قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 

حساب مليون لاير سعودي إلى  20.655.557للشركة بتحويل رصيد االحتياطي االتفاقي البالغ 
 األرباح المبقاة النتفاء الغرض من تكوينه.

 ربح  السهم�-20

مارس  31خالل الفترة المنتهية في  الدخلبقسمة  األسهم األساسية والمخفضة حتساب ربحم ات
 مليون سهم. 75األساسية والبالغة  على عدد األسهم م2017م و 2018

 

 

 

 



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي
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 محتملة  لتزاماتا�-21

م، تم 2012 غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العامنفجار ناقلة اباإلشارة إلى حادثة �-أ 
دعاء العام المدعي العام بهيئة التحقيق واال ستالم الئحة دعوى أقامهاام 2017خالل شهر مايو 

م صدر حكم ابتدائي برد الدعوى 2018أبريل  26بتاريخ ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى. 
ه القضية وااللتزامات المالية المترتبة عنها )إن المقامة ضد الشركة، إن النتائج النهائية لهذ
ستشارة لمكتب المحاماة المختص بتقديم االوفقاً و وجدت( ال يمكن تحديدها في الوقت الحالي،

الحكم االبتدائي الصادر خاضع كة بخصوص هذه الدعوى القضائية، فإن القانونية للشر
حالية فإنه ال يمكن تحديد مدى قوة ، وبناًء على ما سبق وفي ضوء المعطيات اللالستئناف

�الموقف القانوني للشركة من ضعفه.
لشركة من قبل موردين وأطراف باإلضافة لذلك، توجد دعاوي قضائية أخرى مقامة ضد ا

، وبناًء على إفادة المستشار القانوني للشركة فإن هذه نظورة في المحاكم، ما زالت مأخرى
لتزامات المالية التي قد تنتج عن هذه مبالغ لها، لذا فإن االمكن تحديد الدعاوي القضائية ال ي

 ال يمكن تحديدها وتسجيلها بدفاتر الشركة في الوقت الحالي. -إن وجدت  -القضايا 

( فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت 17كما هو مبين في )اإليضاح رقم �-ب 
. إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن يئة()اله معلقة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل

 تحديدها في الوقت الحالي. 

 .زامات أعاله في القوائم الماليةلتلبعض اال اتمخصص بتكوينقامت الشركة 

 39لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( بمبلغ �-ج 
مليون لاير سعودي( يخص الربوط الزكوية للشركة  39م: 2016مليون لاير سعودي )

(، وخطاب ضمان بنكي 17م كما تم ذكره في )اإليضاح رقم 2007م إلى 2005لألعوام من 
مليون لاير سعودي  195بمبلغ  السعودية أرامكو –السعودية  مقدم إلى شركة الزيت العربية

�مليون لاير سعودي( يخص توريد المنتجات البترولية. 195م: 2016)
مارس  31بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات، اآلالت والمعدات في �-د 

�مليون لاير سعودي. 229.927.628م مبلغ 2018
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائم الماليةإيضاحات 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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�يةاألدوات المال�-22
 :قياس القيمة العادلة لألدوات المالية�-أ 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف 
راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض 

نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها  أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي
 أو إجراء معاملة بشروط سلبية.

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة 
ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو 

سعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس هيئة تنظيمية وأن هذه األ
 تجاري.

عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا. 
تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت 

 قييم كما يلي:المستخدمة في طرق الت

: أسعار مدرجة غير معدلة )في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن 1المستوى 
 الحصول عليها في تاريخ القياس(.

وهي قابلة للمالحظة ) 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 2المستوى 
)أو بصورة غير مباشرة( مشتقة من  سعارمثل األ للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة (

 األسعار.

: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة 3المستوى 
 )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك 
وياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية مست

قارب القيمة العادلة التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية ت والمطلوبات المالية
 ة.بصورة معقول
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 األدوات المالية )تابع( -22

�

 م )غير مراجعة(2018 مارس 31  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

        –القيمة العادلة  
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي التكلفة المطفأة للبيع متاحة أدوات التحوط 

         
         الموجودات المالية
 - - - - 76.289.361 76.289.361 - - نقد وما في حكمه

 501.228.360 - - 501.228.360 501.228.360 - 501.228.360 - استثمارات متاحة للبيع
 - - - - 40.346.375 40.346.375 - - ذمم مدينة تجارية
 - - - - 30.518.649 30.518.649 -  ذمم مدينة أخرى

         

 - 501.228.360 147.154.385 648.382.745 501.228.360 - - 501.228.360 

    �    
         المالية المطلوبات

         ذمم دائنة تجارية
 - - - - 215.238.846 215.238.846 - - متداولة أخرىومطلوبات 

 - - - - 15.171.974 15.171.974 - - مخصص الزكاة الشرعية

 - - 230.410.820 230.410.820 - - - - 
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 (شركة مساهمة سعودية)
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 األدوات المالية )تابع( -22

 
 
 
 
 
 

 م )مراجعة(2017ديسمبر  31 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

        –القيمة العادلة  
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي التكلفة المطفأة للبيع متاحة التحوطأدوات  

         
         الموجودات المالية
 - - - - 109.994.825 109.994.825 - - نقد وما في حكمه

 358.453.934 - - 358.453.934 358.453.934 - 358.453.934 - استثمارات متاحة للبيع
 - - - - 37.073.462 37.073.462 - - مدينة تجارية ذمم

 - - - - 17.938.375 17.938.375 - - ذمم مدينة أخرى
         

 - 358.453.934 165.006.662 523.460.596 358.453.934 - - 358.453.934 

         
         المالية المطلوبات

 - - - - 131.430.765 131.430.765 - - ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
 - - - - 11.915.903 11.915.903 - - مخصص الزكاة الشرعية

 - - 143.346.668 143.346.668 - - - - 
         



 الغاز والتصنيع األهلية شركة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 باللاير السعودي
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 األدوات المالية )تابع( -22

 إدارة مخاطر األدوات المالية:�-ب 

لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  الشركةتتعرض أنشطة 
 رأس المال ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد 
لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية  الشركة الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض

 كما يلي والذمم المدينة األخرىوالذمم المدينة التجارية 

 م2017ديسمبر  31 م2018 مارس 31 

 )مراجعة( مراجعة(غير )  
   

 109.994.825 76.289.361 نقد وما في حكمه
 37.073.462 40.346.375 ذمم مدينة تجارية
 17.938.375 30.518.649 ذمم مدينة أخرى

 147.154.385 165.006.662 
   

�القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان
�تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي

� �عالي.األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني �
الديون الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص  التجارية واألخرى المدينةالذمم �

�المشكوك في تحصيلها.
العمالء عن طريقة  بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الشركةتقوم 

 ً بالحد من مخاطر االئتمان التي  الشركةالمحددة. تقوم  للسياسات واإلجراءات المراقبة وفقا
المدينة القائمة  تتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم
لمخاطر  الشركةبصورة مستمرة. يتم مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض 

 جوهرية الديون المعدومة غير

 مخاطر السيولة

الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء تتمثل مخاطر السيولة في 
أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على  بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن

. تم عرض المبالغ باإلجمالي وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لهابيع موجودات مالية ما بسرعة 
كل االلتزامات المتعلقة باألدوات  ائدة المقدرةوتتضمن مدفوعات الف  وغير مخصومة

 المالية تستحق خالل أقل من سنة.

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة 
. للشركةاألخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية  والتسهيالت البنكية والتسهيالت اإلئتمانية

البضاعة أو  عند تسليم بأن يتم سداد المبالغ نقداً  بالشركةتنص شروط المبيعات الخاصة 
 على أساس البيع باألجل
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 األدوات المالية )تابع(  -22

 )تابع( إدارة مخاطر األدوات المالية:�- ب

 مخاطر السوق

السائدة في مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار 
األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على  السوق مثل أسعار صرف العمالت

السوق إلى إدارة  أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر الشركةدخل 
�التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 عموالتمخاطر أسعار ال

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة 
 ة. الشركة ليس لديها قروض تمويلية.وتدفقاتها النقديللشركة بالسوق على المركز المالي 

 مخاطر أسعار السلع

سلع والتي مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض ال
�وتدفقاتها النقدية. الشركةليف فيه على تكا من تأثير غير مرغوب الشركةتتعرض لها 

 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في 
قبلية العمالت عند إدراج المعامالت التجارية المست أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر

معظم تعامالت  الشركةوالموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة 
الشركة بالعملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي، الذي تم تثبيت سعر صرفه مقابل اللاير 

�السعودي.
 إدارة رأس المال

الحفاظ على ثقة تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل 
يراقب مجلس على التطوير المستقبلي ألعمالها.  المستثمر والدائن والسوق والمحافظة

 س المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمينأاإلدارة العائد على ر
�العاديين

 اعتماد القوائم المالية�-23

هـ 1439 شعبان 20س اإلدارة بتاريخ لإلصدار من مجل األولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية
�م.2018 مايو 6 الموافق


