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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -1معلومات الشركة
شركة الغاز والتصنيع الهلية ("الشركة") شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010002664بتاريخ
 22رجب 1383هـ (الموافق  9ديسمبر 1963م) .يتكون رأس مال الشركة من  75مليون سهم .يمتلك صندق اإلستثمارات العامة نسبة
 %10.91من إجمالي عدد اسهم الشركة.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  713بتاريخ  1380/12/3هـ الموافق 1961/5/18م القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع
السعودية وشركة الغاز الهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين ،وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم/2843ش بتاريخ
1381/01/01هـ الموافق 1961/6/15م  ،وقد تم اإلندماج الفعلي عام 1383هـ الموافق 1963م ،ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 820
بتاريخ 1384/06/13هـ الموافق 1964/10/19م بدمج كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في شركة الغاز
والتصنيع الهلية ،وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم  1615بتاريخ 1395/11/14هـ الموافق 1975/11/18م رأس مال الشركة وبداية
عملها بتاريخ 1396/01/01هـ الموافق 1976/1/3م وتعمل بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء رقم /659ص
بتاريخ 1417/07/09هـ الموافق بتالريخ 1996/11/20م.
تشمل أنشطة الشركة القيام بجميع العمال المتعلقة بإستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية
السعودية وخارجها ،وبيع وتصنيع وصيانة أقفاص وأسطوانات وخزانات الغاز وملحقاتها وإنشاء وصيانة شبكات الغاز وملحقاتها ،والقيام بجميع
العمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج ،وإنشاء أو المشاركة فى إنتاج الطاقة ومعالجة
المياه والخدمات البيئية ،باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء الراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.
إن العنوان المسجل للشركة ھو ص .ب  ،564الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية.
لدى الشركة الفروع التالية:

الفرع
 )1الرياض
 )2الد ّمام
 )3بريدة
المنورة
 )4المدينة
ّ
 )5جدة
 )6ينبع
 )7خميس مشيط
 )8الطائف

رقم السجل التجاري

التاريخ

1010429687
2050001551
1131004089
365006707
4030032503
4700003177
5855004366
4032007367

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

تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الفروع في هذه القوائم المالية الولية الموجزة.
 -2أسس اإلعداد
تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقريرالمالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
ال تتضمن هذه القوائم المالية الولية الموجزة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن يتم قراءتها جنبا ً إلى
جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة كما في  31ديسمبر  .2019إضافة إلى ذلك ،إن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2020ال تمثل مؤشرا ً دقيقا ً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر .2020
األحكام والتقديرات واإلفتراضات
يتطلب اعداد القوائم المالية الولية الموجزة من اإلدارة استخدام بعض الحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .ان الحكام
الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي كانت نفس تلك المطبقة على
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المطبقة خالل إعداد هذه القوائم المالية الولية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة خالل إعداد القوائم المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة كما هو مشار إليه أدناه:
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة
سارية المفعول للفترات السنوية التي بدأت في أو بعد  1يناير .2020
•
•
•
•
•

•

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

لم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية الولية الموجزة للشركة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -4الممتلكات واآلالت والمعدات

أراضي (*)

مباني وإنشاءات

سيارات و
شاحنات

آالت ومعدات
المحطات

24,834,454
24,834,454

449,897,086
691,329
450,588,415

553,816,569
8,949,609
()12,276,757
550,489,421

552,272,300
952,900
()406,138
552,819,062

(بالرياالت السعودية)
أثاث
أجهزة ومعدات
ومفروشات

أقفاص

عدد وأدوات

مشاريع تحت
التنفيذ (**)

المجموع

106,165,905
594,000
()9,724,262
97,035,643

5,262,310
125,338
5,387,648

89,135,174
43,212,572
()747,725
131,600,021

1,822,103,739
55,596,345
()29,670,435
1,848,029,649

التكلفة
 1يناير 2020
إضافات
استبعادات
 30سبتمبر2020

13,101,419
490,497
()78,628
13,513,288

27,618,522
580,100
()6,436,925
21,761,697

االستهالك
المتراكم
1يناير2020
إضافات
استبعادات
 30سبتمبر2020

-

305,756,245
10,619,346
316,375,591

455,060,253
22,843,385
()12,133,528
465,770,110

359,731,321
25,785,454
()406,126
385,110,649

9,243,474
533,772
()61,575
9,715,671

21,709,171
1,605,056
()6,430,268
16,883,959

95,444,199
2,606,404
()9,724,213
88,326,390

3,758,387
201,602
3,959,989

-

1,250,703,050
64,195,019
()28,755,710
1,286,142,359

صافي القيمة
الدفترية
30سبتمبر2020

24,834,454

134,212,824

84,719,311

167,708,413

3,797,617

4,877,738

8,709,253

1,427,659

131,600,021

561,887,290

 31ديسمبر
2019

24,834,454

144,140,841

98,756,316

192,540,979

3,857,945

5,909,351

10,721,706

1,503,923

89,135,174

571,400,689

(*)تتضمن الراضي أرض قيمتها2,547,969لاير سعودي تم رهنها لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية (إيضاح )13
(**) تمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي مشاريع لتطوير محطات الشركة وطاقتها اإلستيعابية ،وتطوير خطوط اإلنتاج بما يتماشى مع حاجات الشركة ومعايير السالمة العامة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -5االستثمارات في شركات زميلة
فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:

نسبة الملكية
%37.57
%35
%35

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

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
30,644,975
30,702,334
19,258,460
19,850,029
28,614,249
28,736,874
79,289,237
78,517,684

 -6االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
649,141,000
322,636,172
15,922,260
987,699,432

الشركة الوطنية للغازات الصناعية المحدودة
استثمار في صناديق لدى شركات استثمارية
استثمار في أسهم شركات مدرجة

719,470,000
221,548,759
15,633,974
956,652,733

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للغازات الصناعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  21يونيو  2020وفي اجتماعها المنعقد في  9سبتمبر
 2020على توزيع أرباح نقدية على الشركاء بقيمة  140مليون لاير سعودي .تبلغ نسبة ملكية شركة الغاز والتصنيع الهلية في رأسمال هذه
الشركة  ،%9وبالتالي بلغ نصيبها من هذا التوزيع مبلغ  12.6مليون لاير سعودي.
 -7المخزون
يتكون المخزون مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
غاز
أسطوانات غاز
خزانات
قطع غيار ومواد أخرى

21,987,844
81,705,969
9,162,439
70,861,220
183,717,472
()30,827,305
()3,478,980
149,411,187

مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
مخصص استبدال أسطوانات وأخرى
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16,060,925
113,873,628
5,009,824
71,619,791
206,564,168
()31,680,057
()8,187,512
166,696,599

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -8الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
49,793,404
7,245,080
()17,102,425
39,936,059
69,403,687
14,575,822
7,531,825
795,855
14,685,618
146,928,866

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
صافي الذمم المدينة
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
مصاريف مدفوعة مقدما
ذمم موظفين مدينة
مطالبات تأمين
أخرى

48,405,923
4,201,508
()14,013,311
38,594,120
44,922,219
6,786,527
6,368,987
989,416
16,332,268
113,993,537

 -9النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
200,249,501
100,579,793
300,829,294

أرصدة لدى البنوك
استثمارات مرابحة قصيرة الجل *

107,609,810
50,000,000
157,609,810

* تمثل استثمارات مرابحة قصيرة الجل وديعة لدى بنك محلية تقل فترة استحقاقها الصيلة عن ثالثة أشهر.
 -10رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من  75مليون سهم ( 31ديسمبر  75 :2019مليون سهم) ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي.
 -11االحتياطي النظامي
وفقا ً لحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف
عن اجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
قررت الجمعية العمومية بتاريخ  12شوال 1441هـ (الموافق  4يونيو  )2020الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحويل الفائض من
االحتياطي النظامي والبالغ  45.551.265لاير سعودي إلى حساب الخسائر المتراكمة.
 -12المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية السعودية ،وال تنطبق عليها المعلومات القطاعية.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -13تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

(بالريـاالت السعودية)

 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
101,500,000
()14,366,434
87,133,566
()47,000,000
40,133,566

المبلغ المستحق الدفع
ناقص :تكاليف التمويل غير المطفأة
صافي المبلغ المستحق الدفع
يطرح :الجزء المتداول
الجزء الغير متداول

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
-

بتاريخ  17محرم 1440هـ (الموافق  27سبتمبر  ،)2018وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") للحصول
على تمويل بمبلغ  203مليون لاير سعودي ،بغرض إنشاء خطوط ومناطق مناولة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة انتاجية تبلغ  750ألف طن في جميع
فروع الشركة ،وذلك مقابل رهن سبعة من أراضي الشركة ومحطتها بالدمام وتقديم سندات لمر ،كذلك تحتوي االتفاقية على تعهدات من ضمنها
المحافظة على نسب مالية معينة.
بتاريخ  5يناير  ،2020استلمت الشركة الدفعة الولى من التمويل بمبلغ  85.300.000لاير سعودي بعد قيام الصندوق باستقطاع تكاليف تمويل
والبالغة  16.200.000لاير سعودي مقدما ً حسب العقد .تمت جدولة سداد التمويل على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيم تبدأ اعتبارا ً من
 15صفر  1442هـ (الموافق  2أكتوبر  .)2020بعد نهاية تاريخ قائمة المركز المالي الولية الموجزة تم استكمال اجراءات رهن واحدة من
الراضي المملوكة للشركة لصالح الصندوق ،على ان يتم استكمال إجراءات رهن الراضي المتبقية.
 -14التزامات منافع موظفين محددة
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
188,400,062
203,601,753
19,427,141
13,713,923
12,374,318
15,232,906
()16,599,768
()13,064,518
()19,984,119
203,601,753
199,499,945

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
تكلفة الخدمة الحالية
خسائر إعادة قياس منافع موظفين محددة
المنافع المدفوعة
منافع محولة الى المصاريف المستحقة

إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
%3.75
%2.1
%4.50
%4.50

معدل الخصم
الزيادة المستقبلية في الرواتب
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
معدل الخصم

ارتفاع % 1.0
انخفاض % 1.0

187,232,000
214,750,000

190,122,000
213.138.000

210,393,000
190,799,000

212,598,000
190,316,000

الزيادة المستقبلية في الرواتب

ارتفاع % 1.0
انخفاض % 1.0
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -15الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى
تتكون الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات الخرى مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
ذمم دائنة تجارية
مصاريف مستحقة
توزيعات أرباح مساهمين مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
تأمين نقدي من عمالء
الصندوق الخيري وصندوق جزاءات الموظفين
إيرادات غير مستحقة
مكافآت وبدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها

147,577,087
113,709,503
39,323,595
47,189,888
3,240,600
2,333,826
200,656
2,250,000
355,825,155

96,232,410
49,396,605
40,031,295
30,070,028
3,333,400
3,134,036
2,357,153
2,882,070
227,436,997

 -16المخصصات األخرى
تتكون المخصصات الخرى مما يلي:

مخصص زكاة يتعلق بمطالبات لربوط زكوية معترض عليها (إيضاحي  17و)25
مخصص قضايا عمالية وأخرى

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
72,811,415
76,020,080
2,272,721
849,549
75,084,136
76,869,629

 -17الزكاة
قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام  .2004أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" الربط الزكوي النهائي للشركة لألعوام
من  2005إلى  ،2007ما نتج عنه التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ  39مليون لاير سعودي ،حيث قامت الشركة باالعتراض على هذه
الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا ً للنظام ،ولم يتم االنتهاء من هذا المر حتى تاريخه ،وتم تقديم ضمان بنكي للهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ
 39مليون لاير سعودي بهذا الخصوص .أنهت الشركة ربوطها الزكوية مع الهيئة للسنوات من  2008حتى .2010
خالل الربع الثالث من سنة  ،2020أصدرت الهيئة ربوط زكوية عن السنوات  2014و 2016و 2017و ،2018حيث طالبت الهيئة فيها الشركة
بدفع مبالغ إضافية  32.207.997لاير سعودي .إن الشركة بصدد تقديم اعتراض عن هذه الربوط .لم تستلم الشركة الربوط الزكوية عن السنوات
 2011حتى  ،2013وعن سنة  2015و .2019
 -18اإليرادات
تتكون اإليرادات للفترة المنتهية في  30سبتمبر مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر 2019
 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
1,340,443,237
1,346,458,199
68,283,580
104,834,841
10,885,673
11,833,708
4,859,589
1,065,411
()4,039,096
()1,953,256
1,420,432,983
1,462,238,903

مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مشاريع تجارية أخرى
مردودات المبيعات
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -19مصاريف بيع و تسويق
تتكون مصاريف البيع و التسويق مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر  30 2020سبتمبر 2019
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
42,993,524
43,886,883
8,293,887
8,239,562
979,551
1,111,938
936,630
1,507,954
6,124,569
5,650,033
59,328,161
60,396,370

تكلفة العاملين
استهالكات وإطفاءات
تأمين
دعاية وإعالن
أخرى
 -20المصاريف العمومية واإلدارية
تتكون مصاريف العومية واإلدارية مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر  30 2020سبتمبر 2019
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
40,503,044
40,154,159
14,735,433
18,770,492
1,434,510
3,366,168
3,089,115
2,111,127
1,993,659
3,669,506
2,387,289
6,722,593
1,852,125
1,367,854
598,152
502,703
441,276
237,151
3,841,105
11,308,676
67,786,593
91,299,544

تكلفة العاملين
دعم فني ورخص تطبيقات الحاسب اآللي
استشارات فنية وإدارية
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
مخصص قضايا عمالية
بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
استهالكات و إطفاءات
هاتف وكهرباء ومياه
رسوم تأشيرات ورخص
تأمين
أخرى
 -21إيرادات من إستثمارات
تتكون اإليرادات من اإلستثمارات للفترة المنتهية في  30سبتمبر مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر  30 2020سبتمبر 2019
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
توزيعات أرباح من استتثمارات بأدوات حقوق الملكية
توزيعات أرباح من استثمارات أخرى
عوائد الودائع االستثمارية
إستثمارات عقارية

12,944,790
1,346,450
1,746,021
10,521,111
26,558,372
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81,000,000
921,692
2,056,123
5,799,688
89,777,503

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

 -22ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد السهم القائمة ،الربح المخفض للسهم هو نفس الربح الساس للسهم ،حيث لم تصدر
الشركة أي أدوات مخفضة ،كما في  30سبتمبر:
(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر  30 2020سبتمبر 2019
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
50,403,592
75,000,000
0.67

صافي ربح الفترة للتسعة أشهر
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
ربحية السهم األساسي والمخفض

131,761,253
75,000,000
1.76

 -23المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة
خالل الفترة ،قامت الشركة بالتعامل مع الجهات ذات العالقة التالية .إن شروط المعامالت موافق عليها من قبل اإلدارة.
العالقة
شركة زميلة

االسم
شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز المحدودة

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر هي كما يلي :
(بالريـاالت السعودية)
2019
2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
55,001,417 52,805,230

مشتريات إسطوانات وخزانات غاز

إن الرصدة المستحقة إلى الجهة ذات العالقة ،والمسجلة ضمن الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات الخرى ،هي كما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 30سبتمبر  31 2020ديسمبر 2019
(مراجعة)
(غير مراجعة)
شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز

8,230,903
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -24االلتزامات المحتملة
فيما يلي تفاصيل االلتزامات المحتملة كما تاريخ قائمة المركز المالي الولية الموجزة:
•

•

•

•

•
•

خالل شهر مايو  ،2017استلمت الشركة الئحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف
أخرى فيما يتعلق بحادث انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في سنة  .2012بتاريخ  26أبريل  ،2018صدر حكم
ابتدائي برد الدعوى المقامة ضد الشركة .وبتاريخ  9يناير  ،2020استلمت الشركة من الدوائر الحقوقية والمرورية في المحكمة العامة
في الرياض منطوق قرار الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة اإلستئناف بالرياض والمتض ّمن تأييد حكم الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة
العامة بالرياض الصادر بتاريخ  26أبريل  .2018علما ً بأن هذا الحكم يتعلق بالحق العام وال يسري على الحق الخاص  .وبناء على
ذلك ،فلم تقم إدارة الشركة بتكوين أي مخصص مقابل هذه القضية.
استلمت الشركة بتاريخ  7أغسطس  2018الئحة دعوى أقامتها وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعاله ،ووفقا ً
لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة القانونية للشركة بخصوص هذه الدعوى القضائية ،فإنه ال يمكن الجزم بما سيصدر من حكم
في هذه القضية ولكن موقف الشركة القانوني قوي خصوصا ً مع صدور الحكم النهائي في دعوى تركيز المسؤولية في الحادث والمقامة
من المدعي العام ،والذي قرر رد دعوى مسؤولية الشركة عن الحادث في الحق العام كما تم ذكره أعاله.
كما هو مبين في (اإليضاح  ) 17فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت معلقة لدى الهيئة .إن المحصلة النهائية لهذه
الربوط اليمكن تحديدها في الوقت الحالي .وبنا ًء عليه ،قامت الشركة أيضا ً بتقييم وضعها الزكوي وتكوين المخصصات الالزمة المحتملة
بنا ًء على تقدير اإلدارة والمستشار الزكوي للشركة.
لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ  39مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  39 :2019مليون
لاير سعودي) يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من  2005إلى  2007كما تم ذكره في (اإليضاح رقم  ،)17وخطاب ضمان
بنكي مقدم إلى شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بمبلغ  280مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  280 :2019مليون
لاير سعودي) يخص توريد المنتجات البترولية .ولدى الشركة أيضا ً ضمان قائم مقدم من الشركة مقابل قرض ممنوح من قبل صندوق
التنمية الصناعية السعودي لصالح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح بمبلغ  49مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر 2020
( 31ديسمبر  49 :2019مليون لاير سعودي).
بلغت قيمة االلتزامات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات كما في  30سبتمبر  2020مبلغ  169,5مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر  136.2 :2019مليون لاير سعودي).
لدى الشركة اعتمادات مستندية قائمة كما في  30سبتمبر  2020بمبلغ  46.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  36 :2019مليون لاير
سعودي).

 -25شبهة عمليات اختالس

اكتشفت إدارة الشركة في  1ذوالحجة 1441هـ (الموافق  22يوليو )2020شبهة عمليات اختالس من قبل مسؤول في قسم الشؤون
المالية حدثت خالل عدة سنوات وتم إنهاء خدماته .قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي من أجل القيام بخدمات التحقيق لتحديد وتقييم
أثر هذه العمليات على القوائم المالية للفترة الحالية والسنوات السابقة .قامت اإلدارة باتخاذ بعض اإلجراءات النظامية والقانونية فيما
يتعلق بهذه العمليات.
أنهى المستشار الخارجي عمله بشكل جوهري الحقا ً لتاريخ هذه القوائم المالية الولية الموجزة كما في  30سبتمبر  ،2020وبلغ تقدير
المبالغ المرتبطة بهذه العمليات  34.2مليون لاير سعودي .تمكنت إدارة الشركة من تحديد إحدى هذه العمليات والبالغة  4مليون لاير
سعودي والتي حدثت خالل الربع الول من سنة  ،2020وقامت اإلدارة بتسجيل هذا المبلغ ضمن مصاريف الفترة المنتهية في 30
يونيو  .2020لم يتم بعد تسجيل الثر الكامل لهذه العمليات ضمن القوائم المالية.
تقوم إدارة الشركة بتقييم النتائج التي وصل إليها المستشار الخارجي لتقييم أثر هذه العمليات على القوائم المالية للفترة الحالية والسنوات
السابقة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
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ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

 -26تعديالت فترات سابقة

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قامت اإلدارة بمعالجة أخطاء محاسبية ،تم تصحيح هذه الخطاء مما نتج عنها تعديالت
بأثر رجعي على السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018و 2017بلغ تأثيرها على حساب الرباح المبقاة مبلغ  98.689.637لاير
سعودي كما هو مفصح عنه في القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
كما قامت الشركة خالل الفترات الولية لسنة  ،2019بإجراء بعض التعديالت المذكورة أدناه ،وبالتالي تم تعديل القوائم المالية للفترات
الولية المتعلقة بسنة  ، 2019مما نتج عنه تعديل أرقام الفترات الولية للقوائم المالية الولية لكل ربع من سنة  .2019كان أثر هذه
التعديالت على فترة المقارنة لقائمة الدخل الشامل الولية الموجزة لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2019كما
يلي:
•

•

•

الحظت الشركة وجود مبالغ ضمن المشاريع تحت التنفيذ ،والتي كان يجب رسملتها في السنوات السابقة .وبالتالي قامت
الشركة بإعادة تصنيف هذه المبالغ ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات ،ونتج عن ذلك زيادة قيمة اإلستهالك بمبلغ 933.036
لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2019لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر :2019
 331.011لاير سعودي ) تم تعديله على بند تكلفة اإليرادات.
الحظت الشركة عدم تكوين مخصص كاف للمطالبات المحتملة للزكاة عن السنوات السابقة إضافة إلى السنوات التي لم يتم
فحصها حتى تاريخه من قبل الهيئة ،ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ  19,054,227لاير سعودي لفترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2019لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  6.351.409 :2019لاير
سعودي).
قامت الشركة بتوزيع مخصص البضاعة البطيئة الحركة والمتقادمة ومخصص اسطوانات تالفة على الفترات المالية لسنة
 ،2019ونتج عن ذلك تخفيض قيمة المصاريف المتعلقة بالمخصص بمبلغ  4,901,624لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر  2019والذي تم تعديله على بند تكلفة اإليرادات.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

 -26تعديالت فترات سابقة  -تتمة
بنا ًء على التعديالت وأثر إعادة التصنيف أعاله ،تم تعديل قائمة الدخل الشامل الولية الموجزة لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر
 2019كما يلي:
أ-

قائمة الدخل الشامل الولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2019
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر
2019
(كما وردت سابقاً)
لاير سعودي

التعديل
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر
2019
(معدلة)
لاير سعودي

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح

462,009,729
()384,429,011
77,580,718

4,570,613
4,570,613

462,009,729
()379,858,398
82,151,331

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
الربح التشغيلي

()27,371,629
()21,439,932
28,769,157

4,570,613

()27,371,629
()21,439,932
33,339,770

الحصة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي
ايرادات من استثمارات
خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات الغاز وتسويات أخرى
أعباء مالية
ايرادات أخرى ،صافي
مخصص مطالبات زكاة
الربح قبل الزكاة الشرعية

3,342,682
5,493,334
()5,150,464
()114,625
()104,285
32,235,799

()6,351,409
()1,780,796

3,342,682
5,493,334
()5,150,464
()114,625
()104,285
()6,351,409
30,455,003

الزكاة للفترة
صافي الربح للفترة

32,235,799

()1,780,796

30,455,003

الدخل الشامل اآلخر للفترة:

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة:

إعادة قياس منافع موظفين محددة
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()556,605

-

()556,605

()7,751,300
()8,307,905

-

23,927,894

()1,780,796

()7,751,300
()8,307,905
22,147,098

ربحية السهم الساسية والمخفضة
المتوسط المرجح لعدد السهم

0.43
75,000,000

()0.02
75,000,000

0.41
75,000,000
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

 -26تعديالت فترات سابقة  -تتمة
ب -قائمة الدخل الشامل الولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر2019
لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019
(كما وردت سابقاً)
لاير سعودي
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح

التعديل
لاير سعودي

1,420,432,983
()993,033( )1,213,724,814
()993,033
206,708,169

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019
(معدلة)
لاير سعودي
1,420,432,983
()1,214,717,847
205,715,136

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
الربح التشغيلي

()59,328,161
()67,786,593
79,593,415

()993,033

()59,328,161
()67,786,593
78,600,382

الحصة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي
ايرادات من استثمارات
خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات الغاز وتسويات أخرى
أعباء مالية
ايرادات أخرى ،صافي
مخصص مطالبات زكاة
الربح قبل الزكاة الشرعية

4,083,416
89,777,503
()18,431,091
()1,530,422
2,391,454
155,884,275

()19,054,227
()20,047,260

4,083,416
89,777,503
()18,431,091
()1,530,422
2,391,454
()19,054,227
135,837,015

الزكاة للفترة
صافي الربح للفترة

()4,075,762
151,808,513

()20,047,260

()4,075,762
131,761,253

الدخل الشامل اآلخر للفترة:

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة:

إعادة قياس منافع موظفين محددة
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()10,071,984

-

()10,071,984

35,734,554
25,662,570
177,471,083

()20,047,260

35,734,554
25,662,570
157,423,823

ربحية السهم الساسية والمخفضة
المتوسط المرجح لعدد السهم

2.02
75,000,000

()0.26
75,000,000

1.76
75,000,000
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
األحداث الالحقة
-27
في رأي اإلدارة ،وبإستثناء ما ورد سابقا في إيضاح  ،25لم تكن هناك أحداث جوهرية أخرى الحقة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على هذه
القوائم المالية الولية الموجزة.
-28

إدارة مخاطر األدوات المالية

تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على التزامات اإليجار ،والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات الخرى ،وتمويل صندوق التنمية الصناعية
السعودي ومخصص الزكاة .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للشركة على الذمم المدينة التجارية والموجودات الخرى والنقد في البنك.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان .تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراقبة إدارة هذه المخاطر.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في اسعار السوق .تشمل مخاطر
السوق على نوعين من المخاطر :مخاطر معدالت العمولة ومخاطر العمالت.

 -1مخاطر معدالت العمولة
إن مخاطر معدالت العمولة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في أسعار العموالت في
السوق .لدى الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمعدل عمولة ثابتة ومتفق عليها (إيضاح  ،)13وبالتالي فإن تعرض الشركة
لمخاطر معدالت العمولة محدود كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

 -2مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة الدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت الجنبية .تتم معامالت
الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر المريكي واليورو .تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت بشكل منتظم.
نظرا لكون اللاير السعودي مربو ً
طا بالدوالر المريكي ،وليس لدى الشركة أي
إن تعرض الشركة للتغيرات في الدوالر المريكي ليس جوهريًا ً
موجودات أو مطلوبات جوهرية بالعمالت الجنبية الخرى كما في  30سبتمبر .2020
مخاطر السيولة
تقوم الشركة بمراقبة التوقعات المستمرة لمتطلبات السيولة لديها وذلك عن طريق التأكد من توفر نقدية كافية للوفاء بمتطلبات التشغيل .تأخذ هذه
التوقعات باإلعتبار خطط التمويل لدى الشركة.
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعامل الشركة مع أطراف خارجية معروفة
وذات جدارة ائتمانية .تنص سياسة الشركة على أن جميع العمالء الذين يرغبون بالتداول بشروط ائتمانية أن يخضعوا إلجراءات الفحص اإلئتماني.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم مراجعة رصيد الذمم المدينة التجارية بشكل مستمر ويتم اعداد تحليل أعمار للمدينون من أجل تقييم الحاجة إلى أي مخصص
خسائر ائتمانية متوقعة.
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 على
التطوير المستقبلي لعمال الشركة .يراقب مجلس اإلدارة بشكل مستمر العائد على رأس المال المستخدم ومستوى الرباح الموزعة على المساهمين
العاديين .لم تتغير استراتيجية الشركة العامة مقارنة مع السنة السابقة.
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 -29القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المتعاملين في السوق في
تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى .عند تقدير القيمة العادلة لصل
أو التزام ،تقوم الشركة بالخذ باالعتبار خصائص الصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك الخصائص بالحسبان عند تسعير الصل
أو االلتزام في تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة لغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على هذا الساس.
إضافة لذلك ،لغراض اعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات  1أو  2أو  3بناء على الدرجة التي يمكن مالحظتها
في مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها ،والتي تم توضيحها كما يلي:
•
•
•

مدخالت المستوى رقم  1وهي السعار المدرجة (غير المعدلة) في السواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن للمنشأة
الوصول إليها في تاريخ القياس؛
مدخالت المستوى رقم  2وهي مدخالت غير السعار المدرجة ضمن المستوى رقم  ،1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ،بشكل مباشر
أو غير مباشر؛ و
مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات.
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية وا لقيم العادلة للموجودات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة ،وهي ال تشمل معلومات القيمة
العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة حيث أن قيمتها الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

القيمة الدفترية
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر

987,699,432

القيمة الدفترية
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر

956,652,733

 30سبتمبر ( 2020غير مراجعة)
القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول

15,922,260

971,777,172

-

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول

15,633,974

941,018,759

-

اإلجمالي

987,699,432

اإلجمالي

956,652,733

 -30آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – )19
أدى ظهور كوفيد ( 19الفيروس التاجي المستجد) إلى حدوث اضطرابات إقتصادية ومالية على مستوى اإلقتصاد العالمي ،مما أدى إلى خلق
تحديات تشغيلية والتي من شأنها أن تخفض من قدرة الشركة على اإلدارة أو ممارسة بعض أعمالها.
نظرا ً لإلضطرابات في السواق ،تقوم الشركة بمتابعة قدراتها التشغيلية عن قرب .باإلضافة إلى ذلك ،تنطوي التأثيرات المالية لهذا التفشي على
درجة كبيرة من عدم التأكد ،نظرا العتمادها على عوامل خارجية كانتشار الفيروس والتدابير التي يتم أخذها من مختلف الحكومات .تستمر الشركة
باستخدام إطار إلدارة المخاطرلتقييم الثر المحتمل على العمليات،السيولة ،رأس المال والحفاظ على حوار نشط مع جميع الجهات التنظيمية ذات
الصلة خالل هذه الفترة.
وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية الولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020لم تتأثر أعمال الشركة بشكل جوهري من
تبعات استمرار تفشي الفيروس .إن الطلب على الغاز لم يتأثر حيث أنه سلعة أساسية ،وتوزيع الغاز هو محلي ومخاطر توقفه قليلة .لم تشهد
استثمارات الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الولية الموجزة أي انخفاض دائم في القيمة حيث أن معظم استثماراتها هي بشكل رئيسي ضمن
أعمال مشابهة لنشاط الشركة.
 -31الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة
تمت الموافقة على القوائم المالية الولية الموجزة من قبل لجنة المراجعة بموجب تفويض مجلس اإلدارة بتاريخ  23ربيع الول 1442هـ
(الموافق  9نوفمبر.)2020
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