
  

 

 
 

 

    الغاز والتصنيع األهليةشركة  

  (مساهمة سعودية)شركة  
   
 )مراجعةغير (الموجزة  المرحلية القوائم المالية 

  المستقلالحسابات مراجع فحص وتقرير 

 2019 سبتمبر 30في  تينالمنتهيأشهر  والتسعةتي الثالثة لفتر

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية

 (مساهمة سعودية)شركة 
` 

 المرحلية الموجزة  الماليةالقوائم 

  المستقلالحسابات مراجع فحص وتقرير 

 2019 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي تي الثالثة والتسعةلفتر

 

 

 
 صفحة فهرس

  
 1 مراجع الحسابات المستقل فحص تقرير

 المرحلية قائمة المركز المالي
 
2 

 المرحلية الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة
 
3 

 المرحلية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 
4 

 المرحلية  قائمة التدفقات النقدية
 
5 - 6 

 المرحلية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
 
7 - 25 

 















 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
  المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

- 7 - 

 معلومات الشركة  -1
 رقم السجل التجاري بموجبمسجلة في الرياض  ،الغاز والتصنيع األهلية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعوديةشركة إن 

ريـال  750,000,000(. يبلـغ رأس مال الشركة م1963ديسمبر  9)الموافق هـ 1383 جمادى األول 22بتاريخ  1010002664
 .لكل سهم ريـال سعودي 10 بواقع سهم عادي 75,000.000سعودي مقسم الى 

 

 السعودية والتصنيع الغاز شركة بدمج القاضي هـ 3/12/1380 بتاريخ 713 رقم الكريم الملكي المرسوم بموجب الشركة تأسست

ش بتاريخ /2843رقم التجارة وزير معالي خطاب وبموجب الشركتين، لكلتا العمومية الجمعية بموافقة وذلك األهلية الغاز وشركة
 بدمج هـ13/06/1384  بتاريخ 820 رقم الوزراء مجلس قرار صدر ثم هـ ، 1383 عام الفعلي اإلندماج تم وقد ،هـ 01/01/1381

 الوزراء مجلس قرار حدد وقد األهلية، والتصنيع الغاز شركة في السعودية العربية بالمملكة الغاز نشاط تمارس التي المؤسسات كافة

 الصادر الصناعي الترخيص بموجبهـ 01/01/1396 بتاريخ عملها وبداية الشركة مال رأس هـ 14/11/1395بتاريخ  1615 رقم

 .م20/11/1996الموافق بتالريخ  هـ 09/07/1417 ص بتاريخ/659رقم  الصناعة والكهرباء وزارة من

 
 المملكة داخل الصناعية والغازات ومشتقاته بأنواع الغاز وتسويق وتصنيع بإستغالل المتعلقة األعمال بجميع القيامتشمل أنشطة الشركة 

 الغاز شبكات وصيانة إنشاءووملحقاتها  الغاز وخزانات وأسطوانات أقفاص وصيانة وتصنيع بيعو ،وخارجها السعودية العربية

 أو إنشاءو ،والزجاج والبتروكيميائية والكيميائية البترولية المواد وتسويق ونقل بصناعة المتعلقة األعمال بجميع القيامو ،وملحقاتها

 عليها المباني إلقامة األراضي وشراء العقارات تملك، باإلضافة إلى البيئية والخدمات المياه ومعالجة الطاقة إنتاج فى المشاركة

 .الشركة لصالح واإليجار بالبيع واستثمارها
 

 ، المملكة العربية السعودية.11421، الرياض 564إن العنوان المسجل للشركة ھو ص. ب 

 
 لدى الشركة الفروع التالية:

 
 التاريخ  رقم السجل التجاري الفرع 

    
 هـ 23/3/1436  1010429687 الرياض
 هـ 7/8/1383  2050001551 الدّمام
 هـ 6/4/1402  1131004089 بريدة

 هـ 18/3/1402  365006707 المدينة المنّورة
 هـ 19/2/1402  4030032503 جدة
 هـ 7/8/1409  4700003177 ينبع

 هـ 25/12/1402  5855004366 خميس مشيط
 هـ 20/9/1402  4032007367 الطائف

 

 .المرحلية الموجزة هذه الفروع في هذه القوائم الماليةونتائج أعمال  تم إدراج موجودات ومطلوبات
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 أسس اإلعداد -2
 34الدولي رقم المحاسبة لمعيار  وفقا   2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة الموجزة  المرحليةعداد ھذه القوائم المالية إتم 

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  المعتمد في المملكة العربية السعودية" المرحليالمالي رير"التق

 .القانونيين

 
 ة للشركة.باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفيالموجزة  المرحليةتم عرض القوائم المالية 

 

 قراءتها أن يتم ويجب السنوية، المالية القوائم في المطلوبة واالفصاحات المعلومات كافة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه تتضمن ال

 ً  30 في المنتهيةأشهر  التسعة فترة نتائجإضافة إلى ذلك، إن . 2018 ديسمبر 31 في كما للشركة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا

 .2019 ديسمبر 31 في تنتهيس التي المالية للسنة توقعها يمكن التي النتائج على مؤشراً  تمثل ال، 2019 سبتمبر
 

 فتراضاتاإلتقديرات واألحكام وال
تطبيق التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على و األحكام استخدام بعضمن اإلدارة الموجزة  المرحليةيتطلب اعداد القوائم المالية 

 هذه عن الفعلية النتائج تختلف قدالسياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات. 

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة شركة ان األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية لل .التقديرات
، باستثناء تلك المبينة في اإليضاح رقم 2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في  ماليةالقوائم المطبقة على النفس تلك  هي كانت

3. 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
القوائم  إعدادخالل الموجزة هي نفس السياسات المطبقة  المرحليةهذه القوائم المالية  خالل إعدادالسياسات المحاسبية المطبقة  إن

واإليضاحات المرفقة بها، باستثناء تطبيق بعض المعايير الجديدة  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و للشركةلسنوية االمالية 
 والمعّدلة كما هو مشار إليه أدناه: 

 
 المعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة من قبل الشركة

"عقود اإليجار"، حيث يحل المعيار محل اإلرشادات الحالية بشأن عقود اإليجار،  16ير المالي رقم المعيار الدولي للتقر الشركةتبنت 
تحديد ما إذا كان " 4"عقود اإليجار" ، وتفسير لجنة المعايير الدولي للتقرير المالي رقم  17بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 

وتفسير لجنة  "الحوافز – عقود اإليجار التشغيلي" 15 رقم تفسير المعايير الدولية وتفسير لجنة "،ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار
 .   "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد االيجار" 27 رقم الدوليةالمعايير تفسير 

 

 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلعتماد التراكمية بالنتيجة اإلعتراف مع المعدل، التطبيق منهجية بإستخدام الجديد المعيار تطبيق تم

 للعقود بالنسبة. لسابقةالمقارنة ا فترات تعديل يتم لم. الحالية للفترةة المبقا لألرباح اإلفتتاحي للرصيد كتعديل الملكية حقوق ضمن 16

وتفسير  17 رقم الدولي معيارالمحاسبة من اإليجار عقد تعريف تطبيق الشركة اختارت األولي، الطلب تقديم تاريخ فيالمفعول  سارية
 على سابقًا تحديدها يتم لم التي العقود على 16 رقم للتقاريرالمالي الدولي المعيار تطبق ولم 4 رقملجنة المعايير الدولي للتقرير المالي 

 .4 رقموتفسير لجنة المعايير الدولي للتقرير المالي  17 رقم الدولي معيارالمحاسبة بموجب إيجار عقد أنها
 

 تاريخ في والموجودة اإليجارالتشغيلي لعقود "االستخدام حق" أصل قياس في األولية المباشرة التكاليف إدراج عدم الشركة اختارت

 أصول قياس أيضا الشركة اختارت، التاريخ ذلك وفي. 2019 يناير 1 من اعتباراً  ،16 رقم للتقريرالمالي للمعيارالدولي األولي التطبيق

ً  مدفوعةال يجاراإل لمدفوعات تعديلها تم والتي اإليجار إللتزامات مساو   بمبلغ " االستخدام حق" كما  والموجودة الدفع مستحقة أو مسبقا
 على الشركة اعتمدت األولي، التطبيق تاريخ في" االستخدام حق" أصل قيمة في اإلنخفاض تقييم إجراء من بدالً  .التحول تاريخ في

 .16 رقم للتقريرالمالي للمعيارالدولي األولي التطبيق تاريخ قبل مباشرةً  باألعباء محملة اإليجار عقود كانت إذا فيما التاريخي تقييمها
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 )تتمة(المعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة من قبل الشركة 
 اإليجار مصاريف لحساب ولكن  "اإلستخدام حق" بأصول اإلعتراف لعدم اإلختيارية اإلعفاءات بتطبيق التحول عند الشركة قامت

ً  عنها المحاسبة تمت والتي اإليجار بعقود اإليجارالمتبقية لفترة الثابت القسط أساس علي  فترة مع تشغيلية إيجار عقود أنها علي سابقا
 تاريخ في "اإلستخدام حق" وأصل اإليجار التزام قياس يتم .القيمة منخفضة لألصول تأجير وعقود شهرا 12 من أقل متبقية إيجار

ً  اإليجارالمصنفة لعقود بالنسبة الموضحة المبالغ بنفس األولي التطبيق  المحاسبة معيار بموجب وذلك تمويلي، إيجار عقود أنها على سابقا

 الدولي المعيار الي التحول عند وذلك %5.84 اإلضافي اإلقتراض معدل متوسط بلغ .مباشرةً  األولي التطبيق تاريخ قبل 17 الدولي

 الشركة قامت. 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب بها والمعترف التأجير لتزاماتى اعل والمطبق 16 رقم المالي للتقرير
 .وإنهاؤها اإليجار عقود تمديد خيارات في النظر عند اإليجار عقد مدة لتحديد المتأخر اإلدراك استخدام من باإلستفادة

 

كما في  إلى التزامات اإليجار المعترف بها 2018ديسمبر  31فيما يلي، تسوية اللتزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 
 :2019يناير  1

  بالرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في  3.830.653

 شهرا أو أقل و / أو عقود اإليجار منخفضة القيمة 12ناقصا المبالغ الخاصة بعقود اإليجار التي تبلغ مدتها  -

 زائدا مبالغ لبعض خيارات التمديد بصورة معقولة -

 2019يناير  1صافي التزامات عقود اإليجار كما في  3.830.653

 2019 يناير 1كما في  16التزامات اإليجار المخصومة بسبب التطبيق األولي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  2.410.466

 

 اإليجار عقود

 المقارنة أرقام تعديل يتم لم وبالتالي، المعّدل التطبيق منهجية بإستخدام وذلك 16 رقم للتقريرالمالي المعيارالدولي بتطبيق الشركة قامت

 رقم الدولي للتقرير المالي وتفسير لجنة المعايير 17رقم  الدولي ةمعيارالمحاسب بموجب لةمسجّ  تزال ال المقارنة أرقام أن يعني وهذا
4. 
 

 2019يناير  1 ابتداًء من المطبّقة المحاسبية السياسة
 

 كمستأجر الشركة .أ

 أو 2019 يناير 1 في إبرامها يتم جديدة عقود ألي بالنسبة وذلك إيجار عقد على ينطوي أو يجارإ عقد العقد كان إذا ما الشركة تدرس

ف. التاريخ ذلك بعد  الزمن من لفترة( العقد محل األصل) أصل استخدام في الحق يحول عقد، من جزء أو عقد، بأنه اإليجار عقد يُعرَّ
 :وهي رئيسية تقييمات بثالثة يفي العقد كان إذا ما بتقييم الشركة تقوم التعريف، هذا لتطبيق .عوض مقابل في
 

 األصل يكون وقتما ا  ضمن أيضا   األصل تحديد يمكن ذلك، ومع العقد في صراحة عليه النص يتم محدد، أصل علي العقد يحتوي 

ا  .الشركة بواسطة لإلستخدام متاح 

 في األخذ مع األستخدام، فترة طوال األصل إستخدام من اإلقتصادية الفوائد جميع من يقارب ما علي الحصول للشركة يحق 

 .للعقد المحدد النطاق ضمن حقوقها الحسبان

 من والغرض الكيفية توجيه في الحق للشركة اإلستخدام فترة طوال المحدد األصل إستخدام علي السيطرة توجيه للشركة يحق 

 .اإلستخدام فترة طوال األصل إستخدام

 

 كمستأجر لإليجارات القياس و اإلعتراف .ب

 حق أصل" قياس يتم قائمة المركز المالي. في اإليجار والتزامات االستخدام حق بأصل الشركة تعترف التأجير، بدء تاريخ في

 تفكيك لتكاليف وتقدير الشركة، تتكبدها أولية مباشرة تكاليف وأي اإليجار، اللتزام األولي القياس من يتكون والذي بالتكلفة، "االستخدام
 الشركة تقوم. )مستلمة حوافز أي ناقًصا( اإليجار عقد بدء تاريخ قبل تتم إيجار مدفوعات وأي اإليجار عقد نهاية في األصل وإزالة

 أو" االستخدام حق" ألصل العمراإلنتاجي نهاية إلى التأجير بدء تاريخ من الثابت القسط أساس على "االستخدام حق" أصل بإستهالك

ً  الشركة تقوم .اإليجار عقد مدة نهاية  تاريخ في .المؤشرات هذه مثل وجود عند القيمة انخفاض لتحديد "االستخدام حق" أصل بتقييم أيضا

 الفائدة سعر باستخدام مخصومة التاريخ، ذلك في مدفوعة الغير اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة اإليجار التزام بقياس الشركة تقوم البدء،
ً  المعدل هذا كان إذا اإليجار عقد في الضمني  في المدرجة اإليجار دفعات تتكون .لشركةل اإلضافي االقتراض معدل أو بسهولة متاحا

 .ثابتة دفعات من اإليجار التزام قياس
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 )تتمة(المعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة من قبل الشركة 
 هناك كانت إذا أو تعديل أو تقييم إعادة أي ليعكس قياسه إعادة ويتم بالفائدة، وزيادته الدفع عند االلتزام تخفيض يتم االولي، القياس بعد

 أو االستخدام، حق أصل في يعكس المقابل التعديل فإن اإليجار التزام قياس إعادة يتم عندما .المدرجة الثابتة المدفوعات في تغييرات
 إيجار أو األجل قصيرة اإليجارات عن المحاسبة الشركة اختارت .صفر إلى األصل استخدام حق تخفيض تم إذا والخسارة الربح

 بالدفعات االعتراف ويتم االيجار، والتزام االستخدام بحق االعتراف من بدالً  العملية الوسائل باستخدام المنخفضة القيمة ذات األصول

 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على الخسارة أو الربح في كمصروف
 

 كمؤجر الشركة .ج

 عقود كمؤجر، الشركة تصنف .المقارنة الفترة عن 16 رقم للتقريرالمالي الدولي المعيار بموجب للشركة المحاسبية السياسة تتغير لم

 المخاطر جميع بتحويل قام إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف يتمي. تمويل أو يتشغيل إيجار عقود أنها اإليجارعلى
 .ذلك يحدث لم إذا تشغيلي إيجار عقد أنها على وتصنف كبير، بشكل األساسي األصل لملكية العارضة والمكافآت

 
 "اإلستخدام حق"أصل  .د

 )بالرياالت السعودية( الدفترية القيمة إجمالي

 2.405.884 2019 يناير 1 في كما الرصيد

  
  القيمة في واالنخفاض االستهالك
 801.443 االستهالك

 801.443 2019 سبتمبر 30 في كما الرصيد

 1.604.441 2019 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 التزامات تأجير .ه

 :التالي النحو على وذلك المطلوبات ضمن المالي المركز قائمة في اإليجار إلتزامات عرض يتم 

 
 )بالرياالت السعودية( 

 2019 سبتمبر 30 
 1.662.359 الجزء المتداول

 373.470 الجزء الغير متداول

 2.035.829 

 
 كالتزام بها معترف الغير اإليجار دفعات .و

ا 12 خالل المنتهية اإليجار عقود) األجل قصير لإليجار اإليجار بالتزام االعتراف عدم الشركة اختارت  إيجار أو (أقل أو شهر 

 باالضافة الثابت، القسط طريقة باستخدام كمصروف االيجار بدفعات االعتراف يتم ذلك على وبناء المنخفضة، القيمة ذات األصول

 .تكبدھا عند كمصروف وتحمل ايجار كالتزام المحددة المتغيرة االيجار بدفعات باالعتراف يسمح ال انه الى

 
 :التالي النحو اإليجارعلى التزام قياس في المدرجة غير بالدفعات المتعلقة المصاريف شملت

 )بالرياالت السعودية( 

 2019 سبتمبر 30  
 20.000 المنخفضة القيمة ذات األصول إيجار و األجل قصير اإليجار

 
 
 

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 لةالمعدّ المالي المعايير الدولية للتقرير 
 .2019يناير  1المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد  ةساري

 

  ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي: 9تعديالت على  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم. 

  تتعلق بالمصالح طويلة : "الزميلة والمشاريع المشتركةاالستثمار في الشركات " 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 .األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

  التعديالت على  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم : 2017 – 2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي

ضرائب " 12، ومعيار المحاسبة الدولي رقم "الترتيبات المشتركة" 11ير المالي رقم ، والمعيار الدولي للتقر"تجميع األعمال" 3

 ".تكاليف االقتراض" 23ومعيار المحاسبة الدولي رقم  "الدخل

  التقليص أو التسوية، منافع الموظفينتعديالت خطط " :19التعديالت على  معيار المحاسبة الدولي رقم". 

 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل :23 الدولية للتقرير المالي  رقميير تفسير لجنة تفسيرات المعا. 
 

 ر جوھري على القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة.يإن المعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله لم يكن لها تأث

 

 بعدسارية المفعول غير والمعّدلة المعايير والتفسيرات الجديدة 
 .2020يناير  1المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد  ةساري

 

 التعديالت المتعلقة بتعريف األھمية. 

  تعريف النشاط التجاري لتوضيحالتعديالت. 

  عقود التأمين: 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم. 

 االستثمار في " 28ومعيار المحاسبة الدولي  رقم  "الموحدةالقوائم المالية " 10ار الدولي للتقرير المالي رقم التعديالت على المعي

و المساھمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أبمعالجة البيع  ةالمتعلق "(2011الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )

 أو مشروعه المشترك.

  38و  37و  34و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية رقم  14و  6و  3و  2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لتحديث  32رقم لجنة تفسير المعايير  تفسيرو 22و  20و  19و  12 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقموتفسير 

لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار ، أو المالي التقرير مفاھيم إطارھذه البيانات فيما يخص اإلشارة إلى والنقل عن 

 .المالي التقرير مفاھيم إطارمختلف من 

 

 ر جوھري على القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة.يلمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثلن ال تتوقع الشركة بأ
 

 

 االحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك -4
الموجزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية  المرحليةان االحكام الهامة المستخدمة في إعداد القوائم المالية 

 ، باستثناء التغيرات الموضحة أدناه: 2018ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  للشركة

 

 تحديد مدة عقد اإليجار

يجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تكون حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديد، أو عند تحديد مدة عقد اإل

في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اإليجار  عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يكون خيار التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( مشموال  

إنهائه(. لم تدرج التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة في التزامات اإليجار ألنه ليس من المؤكد بشكل معقول  مؤكد ا إلى حد ما )أو لم يتم

 أن عقود اإليجار سيتم تمديدھا )أو عدم إنهاؤھا(.

 

 خصم دفعات اإليجار

. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد سعر الفائدة للشركةيتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي 

 على االقتراض اإلضافي عند بدء عقد االيجار.



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 (مساهمة سعودية)شركة 

 
 (ة)تتم المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 صافي ،معداتالو واآلالت ممتلكاتال -5

 )بالرياالت السعودية( 

 سيارات وشاحنات مباني وإنشاءات أراضي 
آالت ومعدات 

 عدد وأدوات أقفاص أجهزة ومعدات أثاث ومفروشات المحطات
مشروعات تحت 

 التنفيذ

 

 

 المجموع

 التكلفة
          

 1,793,056,934 183,587,619 5,264,437 104,532,405 24,986,656 21,741,899 470,697,481 513,717,900 443,694,083 24,834,454 2019يناير  1

 20,558,824 17,294,060 1,560 742,500 756,030 354,600 667,503 - 742,571 - اضافات

 (2,827,208) (2,827,208) - - - - - - - - شطب

 (42,657,479) - (189,877) - (284,930) (9,387,436) (13,576,505) - (19,218,731) - استبعادات

 1,768,131,071 198,054,471 5,076,120 105,274,905 25,457,756 12,709,063 457,788,479 513,717,900 425,217,923 24,834,454 2019 سبتمبر 30
 

          

االستهالك المتراكم 

           وإنخفاض القيمة

 1,200,941,036 1,133,627 3,688,409 92,251,144 18,860,561 17,666,260 338,067,725 418,612,697 310,660,613 - 2019يناير  1

 59,781,294 - 190,001 2,383,654 2,165,573 471,732 19,228,215 25,096,292 10,245,827 - محمل على الفترة

 (41,300,445) - (185,703) - (176,488) (9,060,434) (13,215,187) - (18,662,633) - استبعادات

 1,219,421,885 1,133,627 3,692,707 94,634,798 20,849,646 9,077,558 344,080,753 443,708,989 302,243,807 - 2019 سبتمبر 30
 

          

           صافي القيمة الدفترية

 548,709,186 196,920,844 1,383,413 10,640,107 4,608,110 3,631,505 113,707,726 70,008,911 122,974,116 24,834,454 2019 سبتمبر 30

 592,115,898 182,453,992 1,576,028 12,281,261 6,126,095 4,075,639 132,629,756 95,105,203 133,033,470 24,834,454 2018ديسمبر  31

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 (مساهمة سعودية)شركة 

 
 (ة)تتم المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية

 2019 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ، صافيملموسةالموجودات غير ال -6
 

 )بالرياالت السعودية( 
 

  برامج حاسب آلي
مشاريع تحت 

 المجموع  التنفيذ
      

      التكلفة
 35,107,258  35,107,258  - 2019ا يناير 
 30,463,328  30,463,328  - إضافات
 -  (41,783,364)  41,783,364 تحويل

 (12,332,939)  (12,332,939)  - محولة إلى المصاريف
 53,237,647  11,454,283  41,783,364 2019 سبتمبر 30

      
      اإلطفاء المتراكم

 -  -  - 2019ا يناير 
 2,831,294  -  2,831,294 محمل على الفترة

 2,831,294  -  2,831,294 2019 سبتمبر 30

      
      الدفتريةصافي القيمة 

 50,406,353  11,454,283  38,952,070 2019 سبتمبر 30

 35,107,258  35,107,258  - 2018ديسمبر  31

 
 

 ، صافيعقاريةالستثمارات إلا -7
 

 :يلي مما وتتكون تشغيلية، إيجار عقود بموجب خارجية ألطراف تأجيرها يتم ومباني أراضي في العقارية االستثمارات تتمثل
 

 )بالرياالت السعودية( 
 المجموع  مباني  أراضي 
      

 48,170,336  13,676,164  34,494,172 التكلفة
 (13,676,161 ) (13,676,161 ) - اإلستهالك المتراكم

      صافي القيمة الدفترية

 34,494,175  3  34,494,172 2019 سبتمبر 30

 34,494,175  3  34,494,172 2018ديسمبر  31

 
 242.5 للعقد اإلجمالية اإليجارية القيمة تبلغو ،2018 مايو 9 بتاريخ وذلك لها المملوكة األراضي إحدى لتأجير عقد بتوقيع الشركة قامت
كامل اإلجراءات بإنهاء الشركة  قامت، 2019مايو  29في . شهر 27 مدتها سماح فترة الى باإلضافة سنة، 20 لمدة سعودي لاير مليون

 قامت الشركة، 2019 سبتمبر 30القانونية المتعلقة بالعقد وبالتالي بدأ سريان مفعول العقد منذ ذلك التاريخ. خالل الفترة المنتهية في 
 لاير سعودي كإيراد من تأجير األرض. 3.759.690بمبلغ باإلعتراف 
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 زميلة اتفي شرك اتستثماراال -8
 

 الشركات الزميلة:فيما يلي تفاصيل 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 نسبة الملكية
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

%37.57 الغاز ألسطوانات السعودي المصنع شركة  30,674,972  32,650,663 
%35 الطبيعي الغاز توزيع شركة  20,310,422  19,703,249 
%35 المحدودة الشرق غاز شركة  27,778,450  26,592,006 

  78,763,844  78,945,918 

 
 كما يلي:هي الزميلة  اتفي الشرك اتإن حركة االستثمار

  )بالريـاالت السعودية(
 2018ديسمبر  31

  )مراجعة(
 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 78,945,918  81,896,420
 زميلة اتاالستثمار في شرك نتائجالحصة من  4,083,416  4,180,478
 توزيعات أرباح مقبوضة (4,265,490) ) (7,130,980

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 78,763,844  78,945,918

 
 :يلي مما الزميلة الشركات نتائج في الحصة تتكون

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  مراجعة( )غير
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 757,244  (247,701)  الغاز ألسطوانات السعودي المصنع شركة
 1,290,524  1,044,673  الطبيعي الغاز توزيع شركة
 2,132,710  3,286,444  المحدودة الشرق غاز شركة

  4,083,416  4,180,478 

  



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات في أدوات حقوق الملكية  -9
 

 :يلي مما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات تتكون
 

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 679,830,700  716,302,100  الصناعية للغازات الوطنية الشركة
 15,935,100  -  المسطح للزجاج المتحدة العربية الشركة
 321,520,461  216,933,583  استثمارية شركات لدى صناديق في استثمار

  933,235,683  1,017,286,261 

 
 :يلي فيما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في الحركة تتمثل

 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 

أشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر
  )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 
 2018ديسمبر 

 )مراجعة( 
     

 855,923,371  1,017,286,261  االفتتاحي الرصيد
 531,462,319  298,000,000  السنة / الفترة خالل إضافات

 (499,937,149 ) (417,785,132)  السنة / الفترة خالل استبعادات
 129,837,720  35,734,554  العادلة القيمة في التغير

  933,235,683  1,017,286,261 

 
 على نقدية أرباح توزيع على 2019 مارس 4 بتاريخ المنعقد اجتماعها في الصناعية للغازات الوطنية للشركة العمومية الجمعية وافقت

 81 مبلغ التوزيع هذا من نصيبها يبلغ وبالتالي ،%9 الشركة هذه رأسمال في األهلية والتصنيع الغاز شركة ملكية نسبة تبلغ .الشركاء
 استالم تم .2019 العام خالل ربع كل بنهاية دفعات أربعة على األرباح هذه استالم يتم سوف(. 23)إيضاح رقم  سعودي لاير مليون

 الدفعة: 2019يونيو  30) 2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  سعودي لاير مليون 20.25 والبالغة األرباح من الثالثة الدفعة

 لاير مليون 20.25 والبالغة األرباح من األولى الدفعة :2019مارس  31،  سعودي لاير مليون 20.25 والبالغة األرباح من الثانية
 .(سعودي

 
 ، صافيالمخزون -10

 
 :يلي مما المخزون يتكون

 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 18,866,575  17.509.796  غاز
 136,994,967  130.539.824  اسطوانات غاز

 6,939,308  9.241.733  خزانات
 67,708,761  76.414.057  قطع غيار ومواد أخرى

  233.705.410  230,509,611 

 (409,605 ) (4.663.219 ) مخصص انخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 -  (6.566.367 ) تخفيض قيمة اسطوانات الغاز للقيمة القابلة للتحقق

 230,100,006  222.475.824  المجموع

 
  



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية
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 ، صافيتجاريةالمدينة الذمم ال -11

 
 التجارية مما يلي:تتكون الذمم المدينة 

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 21,707,149  57,149,651  ذمم مدينة تجارية
 (6,431,068 ) (6,431,068)  لذمم المدينة التجارية المتوقعة لئتمان اإلمخصص خسارة إنخفاض 

  50,718,583  15,276,081 

 
 هي كما يلي:لذمم المدينة التجارية ل المتوقعةئتمان اإلمخصص خسارة إنخفاض إن حركة 

 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 5,256,000  6,431,068  الرصيد اإلفتتاحي
 1,175,068  -  السنةالفترة / مكون خالل 

 6,431,068  6,431,068  الرصيد الختامي

 

 خرىاألموجودات المدفوعة مقدماً والمصاريف ال -12

 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 -  20,250,000  (9توزيعات أرباح مدينة )راجع إيضاح رقم 
 36,202,848  47,244,575  ومقاوليندفعات مقدمة لموردين 
 ً  8,155,548  18,539,180  مصاريف مدفوعة مقدما

 5,599,136  5,224,329  ذمم موظفين مدينة
 1,154,809  3,640,359  دفعات مقابل إعتمادات مستندية

 1,918,444  778,914  مطالبات تأمين
 2,244,044   3,858,899         ضريبة قيمة مضافة مدينة

 12,535,183  2,873,317  أخرى

  102,409,573  67,810,012 

 
 النقد وما في حكمه -13

 

 :يلي مما النقد وما في حكمه يتكون
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 38,435,956  157,063,325  البنوك لدى نقد
 -  150,000,000  األجل قصير مرابحة استثمار

 38,435,956  307,063,325  المجموع

 

 القطاعية المعلومات -14
 

 .القطاعية المعلومات عليها تنطبق وال السعودية، العربية المملكة في ومشتقاته الغاز وتسويق توزيع في أساسي بشكل الشركة تعمل
 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية
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 السعودي الصناعية التنمية صندوق قرض -15
 

على  للحصول السعودي التنمية الصناعية صندوق مع اتفاقية الشركة وقعت م، 2018 سبتمبر 27 الموافق هـ1440 محرم 17 بتاريخ
 طن في ألف 750 تبلغ انتاجية بطاقة الغاز وتوزيع لتعبئة مناولة خطوط ومناطق إنشاء بغرض سعودي، لاير مليون 203 بمبلغ قرض
 االتفاقية على تعهدات تحتوي كذلك ألمر، سندات وتقديم بالدمام ومحطتها الشركة أراضي من سبعة رهن وذلك مقابل الشركة، فروع جميع
ً  مليون 16.2 والبالغة تقييم المشروع تكاليف باستقطاع الصندوق يقومس معينة. مالية نسب على المحافظة ضمنها من  لاير سعودي مقدما

 أكتوبر 14 الموافق هـ 1441 صفر 15 من اعتباراً  القيم متساوية غير سنوية أقساط نصف على القرض سداد جدولة تمت .العقد حسب
 .كما في ذلك التاريخ ولم يتم رهن أي من أصول الشركة 2019 سبتمبر 30كما في القرض  من مبلغ أي الشركة تستلم لم .2019

 
 خرىاأل مطلوباتالو جاريةالت دائنةال ذممال -16

 

 :يلي مما األخرى والمطلوبات التجارية الدائنة الذمم تتكون
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 34,086,689  135,732,899  تجارية دائنة ذمم
 26,732,976  39,785,885  العمالء من مقدمة دفعات
 37,076,108  38,478,634  المساهمين أرباح توزيعات دائنو

 2,746,001  6,130,068  إجتماعية مستحقةتأمينات 
 -  1,507,584  إيرادات غير مستحقة

 3,806,380  3,333,400  عمالء تأمين
 2,940,739  3,250,828  الموظفين جزاءات وصندوق الخيري الصندوق

 -  3,127,364  ذمم موظفين دائنة

 2,876,714  -  منها المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء حضور وبدالت مكافآت
 8,440,962  14,838,508  أخرى

 118,706,569  246,185,170  المجموع

 
 خرىاألمخصصات ال -17

 

 تتكون المخصصات األخرى مما يلي:
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 معترض عليها لربوط زكوية متنوعة مخصص زكاة شرعية يتعلق بمطالبات
 41,171,885  41,171,885  (18)إيضاح 

 2,843,710  2,728,033  الية وأخرىمخصص قضايا عم  

 44,015,595  43,899,918  المجموع

 

 تتكون الحركة في المخصصات األخرى مما يلي:
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 53,520,359   44,015,595  الرصيد االفتتاحي
 (4,708,596 ) )115,677(  الية وأخرى خالل الفترة / السنةقضايا عمّ  –عكس مخصص 

 (4,796,168 ) -  مستخدم خالل الفترة / السنة

 44,015,595   43,899,918  الرصيد الختامي
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 الدائنةشرعية الزكاة ال -18
 

. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" الربط الزكوي النهائي للشركة 2004الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام قامت 
مليون لاير سعودي، حيث قامت الشركة  39، ما نتج عنه التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ 2007إلى  2005لألعوام من 

ى اللجان المختصة وفقاً للنظام، ولم يتم االنتهاء من هذا األمر حتى تاريخه، وتم تقديم ضمان بنكي باالعتراض على هذه الفروقات لد
 مليون لاير سعودي بهذا الخصوص. 39للهيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ 

 
بلغ . 2010و 2009،  2008أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" الربط الزكوي النهائي للشركة لألعوام  ،2017خالل العام 

مليون لاير سعودي، وتم االعتراض عليه من قبل الشركة.  58.5 مبلغ الربط الزكوي النهائي ازام الزكوي اإلضافي الناتج عن هذااللت
يون لاير سعودي مقابل االلتزام الزكوي اإلضافي وقدمت خطاب اعتراض إلى "الهيئة" على مبلغ مل 1.7قامت الشركة بدفع مبلغ قدره 

الهيئة ، توصلت الشركة إلى تسوية مع 2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  مليون لاير سعودي المتبقي من الربط الزكوي. 56.8
مليون لاير سعودي  27إلى مبلغ  مليون لاير سعودي 58.5 مبلغمن  إلضافيزام الزكوي اااللتحيث تم تخفيض العامة للزكاة والدخل 

مؤيدة بذلك وجهة نظر الشركة في بعض أمور اإلعتراض المقدم سابقاً. إن الشركة في طور اإلنتهاء من اإلجرائات المتعلقة بإنهاء 
 .2019سبتمبر  30كما في  2010و  2009، 2008وضعها الزكوي للسنوات 

 
إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" وتم دفع مبلغ الزكاة، وحصلت  2018حتى  2011كة إقراراتها الزكوية للسنوات من قدمت الشر

 .2020أبريل  30على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها حتى 
 

 يراداتاإل -19
 

 مما يلي: سبتمبر 30تتكون اإليرادات للفترة المنتهية في 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 1,348,157,706  1.340.443.236  مبيعات الغاز

 67,119,875  68.283.580  مبيعات أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات 

 16,539,130  10,885,674  إيرادات الخدمة والنقل والتركيب

 -  4,859,589  أخرى ةع تجارييرامش
 16,177,897) ( (4,039,096)  مردودات المبيعات

  1,420,432,983  1,415,638,814 

 
 

 تكلفة اإليرادات -20
 

 مما يلي: سبتمبر 30تتكون تكلفة اإليرادات للفترة المنتهية في 
 

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 885,005,312  881.887.821  تكلفة الغاز

 173,867,561  158.443.503  تكلفة العاملين

 48.672.868  54,895,509  تكلفة أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات

 39,534,416  32,244,923  قطع غيار أخرى

 57.090.790  52,188,512  ات وإطفاءاتاستهالك

 16.022.698  18,167,474  مصروفات التشغيل

 7,712,082  6,908,519  مصروفات التأمين

 -  4,335,000  أخرى تكلفة مشاريع تجارية
 -  4,253,614  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 426,149  399,939  إصالحات خارجية

  1,213,724,814  1.228.331.876 
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 تسويقالبيع والمصروفات  -21
 

 مما يلي: سبتمبر 30تتكون مصروفات البيع والتسويق للفترة المنتهية في 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 31,524,698  42,993,524  تكلفة العاملين

 4,171,872  8,293,887  ات وإطفاءاتاستهالك

 759,972  979,551  تأمين

 842,709  936,631  دعاية وإعالن

 329,000  -  استشارات فنية

 -   3,000,000         غرامات
 3,938,742  3,124,568  أخرى

  59,328,161  41,566,993 
 

 داريةاإلعمومية والف يرامصال -22
 

 مما يلي: سبتمبر 30العمومية واإلدارية للفترة المنتهية في  المصاريفتتكون 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 27,150,414  40,503,044  تكلفة العاملين

 5.497.524  14,735,433  دعم فني ورخص تطبيقات الحاسب اآللي

 3,704,709  2,387,289  ات وإطفاءاتاستهالك

 1,481,946  1,993,659  بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها 

 1,649,514  1,852,125  هاتف وكهرباء ومياه

 4,618,772  1,434,510  استشارات فنية وإدارية

 1,122,528  441,276  تأمين

 584,902  598,152  رسوم تأشيرات ورخص

 177,989  37,371  إصالح وصيانة

 3,380,144  3,803,734  أخرى

  67,786,593  49.368.442 
 

 إيرادات من إستثمارات، صافي -23
 

 مما يلي: سبتمبر 30للفترة المنتهية في اإلستثمارات من  يراداتاإلتتكون 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 23.231.837  83,977,815  إستثمارات أدوات حقوق الملكية وقصيرة األجل

 2.021.250  5,799,688  إستثمارات عقارية

  89,777,503  25.253.087 
  

 صافي ،خرىاأل يراداتاإل -24
 

 مما يلي: سبتمبر 30للفترة المنتهية في  ن اإليرادات األخرىتتكو
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
     

 3.431  )1,100,029(  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتأرباح  /)خسائر( 

 5.930.413  3.491.483  أخرىمتنوعة إيرادات 

  2,391.454  5.933.844 
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 ربحية السهم -25

تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة، الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم، حيث 
 :سبتمبر 30لم تصدر الشركة أي أدوات مخفضة، كما في 

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
     

 103.316.718  151.808.513  ربح الفترةصافي  

 75.000.000  75.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 1.38  2.02  ربحية السهم األساسي والمخفض
 

 توزيعات األرباح -26

الشركة عن الربع األول بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي  2019مارس  17أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ 
ة من النقدي األرباح توزيعات اقتراح ادهذا وقد تم اعتم مليون لاير سعودي. 31.875وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  2019من السنة المالية 

على المساهمين  ، وقد تم توزيع األرباح النقدية2019مايو  15بتاريخ  المنعقدة عاديةال ةالعام الجمعية اجتماع اللخ الشركةقبل مساهمي 
 .2019مايو  29بتاريخ 

 

إدارة  مجلس(، أوصى 9يضاح رقم راجع اإلوباإلشارة إلى توزيعات األرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية ) إضافة إلى ذلك،
وذلك بمبلغ إجمالي  2019على توزيع استثنائي على مساهمي الشركة عن الربع األول من السنة المالية  شركة الغاز والتصنيع االهلية

 الجمعية اجتماع اللخ الشركةة من قبل مساهمي النقدي األرباح توزيعات اقتراح ادهذا وقد تم اعتممليون لاير سعودي.  16.875وقدره  
 .2019مايو  29، وقد تم توزيع األرباح النقدية على المساهمين بتاريخ 2019مايو  15بتاريخ  المنعقدة عاديةال ةالعام

 

بتوزيع أرباح نقدية  2019 مايو 15بتاريخ  بموجب تفويض الجمعية العامة للشركة أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية
عن  مليون لاير سعودي 31.875وذلك بمبلغ وقدره  2019من السنة المالية  رابعلالثاني والثالث واعلى مساهمي الشركة عن الربع 

على المساهمين عن الربع الثاني من  مليون لاير سعودي 31.875، تم توزيع 2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في كل ربع. 
 .2019ديسمبر  31في  التي ستنتهيالسنة 

 

إدارة  مجلس (، أوصى9يضاح رقم راجع اإلوباإلشارة إلى توزيعات األرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية ) إضافة إلى ذلك،
من  الثاني والثالث والرابععلى توزيع استثنائي على مساهمي الشركة عن الربع  2019 مايو 15بتاريخ شركة الغاز والتصنيع االهلية 

، تم 2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  .عن كل ربع مليون لاير سعودي 16.875دره  وذلك بمبلغ وق 2019السنة المالية 
 .2019ديسمبر  31في التي ستنتهي على المساهمين عن الربع الثاني من السنة  مليون لاير سعودي 16.875توزيع 

 

 التزامات محتملة  -27

م استالم الئحة دعوى 2017م، تم خالل شهر مايو 2012الرياض في العام باإلشارة إلى حادث انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في 
م صدر حكم ابتدائي برد 2018أبريل  26أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى. بتاريخ 

قامتها وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس م الئحة دعوى أ2018أغسطس  7الدعوى المقامة ضد الشركة. استلمت الشركة بتاريخ 
الحادث المذكور أعاله, ووفقاً لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة القانونية للشركة بخصوص هذه الدعوى القضائية، فإنه ال يمكن 

صدر في القضية المقامة من  الجزم بما سيصدر من حكم في هذه القضية ولكن موقف الشركة القانوني قوي وذلك بناًء على الحكم الذي
 قبل المدعي العام كما ذكر أعاله.

 

( فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت معلقة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل 18كما هو مبين في )اإليضاح رقم 
االلتزامات هذه "الهيئة". إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن تحديدها في الوقت الحالي. قامت الشركة بتكوين مخصصات لبعض 

 .المرحلية الموجزة أعاله في القوائم المالية
 

 39: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 39الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" بمبلغ لدى 
(، وخطاب ضمان 18كما تم ذكره في )اإليضاح رقم  2007إلى  2005مليون لاير سعودي( يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من 

مليون  280: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 280بية السعودية "أرامكو السعودية" بمبلغ بنكي مقدم إلى شركة الزيت العر
لدى الشركة أيضاً ضمان قائم مقابل قرض ممنوح من قبل صندوق التنمية الصناعية  ولية.لاير سعودي( يخص توريد المنتجات البتر

: 2018ديسمبر  31) 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  49 بمبلغ المسطح للزجاج المتحدة العربية الشركةالسعودي لصالح 
 مليون لاير سعودي(. 49

 

مليون لاير سعودي  9.531مبلغ  2019 سبتمبر 30في كما بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات 
 مليون لاير سعودي(. 189.8: 2018ديسمبر  31)
 

 : ال شيء(.2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 13.3بمبلغ  2019 سبتمبر 30لدى الشركة اعتمادات مستندية قائمة كما في 
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 المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة -28

 
وموافق إن شروط المعامالت هي في سياق العمل اإلعتيادي الجهات ذات عالقة التالية.  ة، قامت الشركة بالتعامل معفترخالل ال

 عليها من قبل اإلدارة.

 

 العالقة  االسم

 شركة زميلة  شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز

 

هي كما يلي :سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  إن المعامالت الجوهرية والمبالغ  المتعلقة بها  

(ةالسعودي ت)بالريـاال   

 2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 2018 سبتمبر 30
 مراجعة(غير )

 61.925.118 54.100.650 مشتريات إسطوانات وخزانات غاز

 
 إن األرصدة التالية قائمة مع الجهات ذات العالقة كما في  :

 
 )بالرياالت السعودية(  
 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
     

 3.843.420  -  شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز

 3.843.420  -  المجموع

 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -29
 

 تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على التزامات التأجير، الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى والزكاة الدائنة. تشتمل
 والموجودات األخرى والنقد في البنك.الموجودات المالية الرئيسية للشركة على الذمم المدينة التجارية 

 

 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. 
 

 مخاطر معدالت العمولة -1
قلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في أسعار العموالت إن مخاطر معدالت العمولة هي مخاطر ت

فإن تعرض ، وبالتالي 2019 سبتمبر 30كما في  لم تستلم الشركة أي مبلغ من قرض صندوق التنمية الصناعية السعوديفي السوق. 
 .خ المركز الماليالشركة لمخاطر معدالت العمولة محدود كما في تاري

 

 مخاطر العمالت -2
إن مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم 

  العمالت بشكل منتظم.معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف 
 .2019 سبتمبر 30كما في  جوهرية بالعمالت األجنبية مطلوبات وأ موجوداتلم يكن لدى الشركة أي 

 

 مخاطر السيولة
 تقوم الشركة بمراقبة التوقعات المستمرة لمتطلبات السيولة لديها وذلك عن طريق التأكد من توفر نقدية كافية للوفاء بمتطلبات التشغيل.

 هذه التوقعات باإلعتبار خطط التمويل لدى الشركة.تأخذ 
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية -29
 

 مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعامل الشركة مع أطراف خارجية 

الشركة على أن جميع العمالء الذين يرغبون بالتداول بشروط ائتمانية أن يخضعوا إلجراءات معروفة وذات جدارة ائتمانية. تنص سياسة 
الفحص اإلئتماني. باإلضافة إلى ذلك، يتم مراجعة رصيد الذمم المدينة التجارية بشكل مستمر ويتم اعداد تحليل أعمار للمدينون من أجل 

 تقييم الحاجة إلى أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
 

 يتم ايداع النقد بشكل رئيسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. 
 

 إدارة رأس المال
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق، والمحافظة 

العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة بشكل مستمر على التطوير المستقبلي ألعمال الشركة. يراقب مجلس اإلدارة 
 لم تتغير استراتيجية الشركة العامة مقارنة مع السنة السابقة. .اديينعلى المساهمين الع

 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -30
 

وق إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المتعاملين في الس
القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة في تاريخ 

العادلة ألصل أو التزام، تقوم الشركة باألخذ باالعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك الخصائص 
أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية بالحسبان عند تسعير األصل 

 على هذا األساس.
 

بناء على الدرجة التي يمكن  3أو  2أو  1اضافة لذلك، ألغراض اعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات 
 مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها، والتي تم توضيحها كما يلي: مالحظتها في

 

  وهي  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي  1مدخالت المستوى رقم
 ؛يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس

 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، 1وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم  2المستوى رقم  مدخالت ،
 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. 3مدخالت المستوى 

العادلة، وهي ال يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة 
القيمة تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب 

العادلة بصورة معقولة.



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المرحلية الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

- 23 - 

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -30

 

 
  

 )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة 

         المالية  الموجودات
استثمارات في أدوات حقوق 

من خالل  ملكية بالقيمة العادلة
 933.235.683 - 933.235.683 -  933.235.683 - 933.235.683 الدخل الشامل اآلخر
 - - - -  50.718.583 50.718.583 - ذمم مدينة تجارية
 - - - -  102.409.573 102.409.573 - موجودات أخرى
 - - - -  307.063.325 307.063.325 - نقد وما في حكمه

 933.235.683 - 933.235.683 -  1.393.427.164 460.191.481 933.235.683 اإلجمالي

         
         المطلوبات المالية
 - - - -  2.035.829 2.035.829 - التزامات تأجير

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات 
 246.185.170 246.185.170 - أخرى

 
- - - - 

 - - - -  11.256.903 11.256.903 - مستحقةشرعية زكاة 

 - - - -  259.477.902 259.477.902 - اإلجمالي
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 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -30

 

 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة 

         المالية  الموجودات
استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

من خالل الدخل  بالقيمة العادلة
 الشامل اآلخر

 
 

1.017.286.261 - 

 
 

1.017.286.261  - 

 
 

1.017.286.261 - 

 
 

1.017.286.261 
 - - - -  15,276,081 15,276,081 - ذمم مدينة تجارية
 - - - -  67.810.012 67.810.012 - موجودات أخرى
 - - - -  38.435.956 38.435.956 - نقد وما في حكمه

 1.017.286.261 - 1.017.286.261 -  1,138,808,310 121,522,049 1.017.286.261 اإلجمالي

         
         المطلوبات المالية
 - - - -  - - - التزامات تأجير

 - - - -  118,706,569 118,706,569 - ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
 - - - -  11.020.035 11.020.035 - مستحقةشرعية زكاة 

 - - - -  129,726,604 129,726,604 - اإلجمالي
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 أرقام المقارنة -31

لتتوافق مع عرض الفترة الحالية  2018ديسمبر  31لقائمة المركز المالي كما في  ةبعض أرقام الفترة السابق تصنيفتم إعادة 
 كما يلي:

 
ً  البند  كما هو معروضالمبلغ  إعادة التصنيف المبلغ كما تم عرضه سابقا

    

 98592.115.8 (694.571.86) 660.687.592 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي
 35.107.258 35.107.258 - موجودات غير ملموسة، صافي

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
 67.810.012 33.464.445  34.345.567 أخرى

 
 سبتمبر 30تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في كما 

 لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي: 2018

 
ً  البند  كما هو معروضالمبلغ  إعادة التصنيف المبلغ كما تم عرضه سابقا

    

 1,415,638,814 4.117.337 1.411.521.477 اإليرادات
 1.228.331.876 (24.842.325) 1.253.174.201 تكلفة اإليرادات

 41,566,993 1.542.261 40.024.732 مصاريف البيع والتسويق
 49.368.442 3.084.274 46.284.168 مصاريف عمومية وإدارية

 2,163,789 2,163,789 - الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 25,253,087 (2.163.789) 27.416.876 ايرادات من استثمارات، صافي

خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات 
 21,879,760 21,879,760 - الغاز وتسويات أخرى

 1,189,673 1,189,673 - أعباء مالية
 5,933,844 (4.117.337) 10.051.181 ايرادات أخرى، صافي

 

لاير  4.578.926ولاير سعودي  1.725.290مبلغ تعديل فترات سابقة بيتضمن مبلغ إعادة التصنيف لتكلفة اإليرادات 
 .32اإليضاح رقم كما هو مذكور ضمن سعودي على التوالي، 

 

 تعديالت فترات سابقة -32

سطوانات الغاز من أل للتغيير في السياسة المحاسبيةنتيجة  لقائمة الربح أو الخسارة أرقام فترات المقارنةالتأثير على تم تعديل 
 وأثر تكاليف الصيانة المرسملة استهالك اسطوانات الغاز تعديل، وبناءاً عليه تم الممتلكات واآلالت والمعدات إلى المخزون

 كما يلي:لفترات المقارنة 
 

ً  البند  المبلغ المعّدل التعديل المبلغ كما تم عرضه سابقا
 تكلفة اإليرادات ضمناإلستهالكات 

 57.090.790 (1.725.290) 58.816.080 (20)إيضاح 
تكلفة أسطوانات وخزانات الغاز وقطع 

ضمن تكلفة اإليرادات )إيضاح  التمديدات
20) 44.093.942 4.578.926 48.672.868 

 

للفترة المنتهية  النقديةالممتلكات واألالت والمعدات المعروض ضمن قائمة التدفقات على  واإلضافات ستهالكاالتم تعديل مبلغ 
 .لاير سعودي على التوالي 4.578.926و لاير سعودي 1.725.290بمبلغ  2018 سبتمبر 30في 

 

 
 الموافقة على القوائم المالية -33
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