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تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة  السادة إلى

(شركة مساھمة سعودیة) 

الرأي المتحفظ
لشركة الغاز والتصنیع األھلیة (شركة مساھمة سعودیة) ("الشركة")، والتي تشتمل على قائمة المرفقة لقد راجعنا القوائم المالیة 

، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المركز المالي كما في 
المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

محتملة لألمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقریرنا، أن القوائم المالیة المرفقة تظھر في رأینا، باستثناء التأثیرات ال
، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في 

ریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتق
من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي المتحفظ 
یتضمن حساب المصاریف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى رصید حساب مبالغ محصلة تحت التسویة ("الحساب")  

، حول القوائم المالیة (أ)٦-٣٤ملیون لایر سعودي). كما ھو مبین في إیضاح  ٢٧٫٤: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي ( ٢٧٫٤بالغ وال
ملیون لایر سعودي قام بھا موظف سابق والتي تم توجیھھا من خالل ھذا  ٢٥٫٧اكتشفت إدارة الشركة عملیات اختالس بمبلغ 

. یوجد ھناك صعوبة في تتبع معامالت أخرى ضمن ھذا الحساب، ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في الحساب، وقد تم عكس ھذه العملیات كما 
نظرًا لعدم توفر أدلة مناسبة. لم نتمكن من الحصول   ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١وبالتالي ال یمكن التأكد من صحة رصید ھذا الحساب كما في  

الحساب وصحة تسجیلھ. وبالتالي، لم نتمكن من تحدید  على أدلة مراجعة كافیة للوصول إلى قناعة فیما یتعلق بتأكیدات وجود ھذا
 التعدیالت الضروریة، إن وجدت، على ھذا الحساب وأثرھا على ھذه القوائم المالیة.

 تمت مراجعتنا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا
قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة في تقریرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المھنة  في 

لتلك  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة. كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً 
تقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا المتحفظ.القواعد. باع

أمور أخرى
 تلكحول  مطلقاً  من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأیاً  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١تمت مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

).٢٠٢٠أبریل  ١الموافق ھـ (١٤٤١شعبان  ٨القوائم المالیة بتاریخ 



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

األمور الرئیسة للمراجعة  
للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة للفترة إن األمور الرئیسة  

الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیًا منفصًال في تلك 
كل أمر من األمور الرئیسة للمراجعة وكیفیة معالجتھ.األمور. فیما یلي وصف ل

لقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم توضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة في تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق 
لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة. بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا 

یة إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأینا في المراجعة عن القوائم المال
المرفقة.

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة  

المبالغ المحصلة تحت التسویة حساب 
 والمطلوبات الدفع المصاریف المستحقة تضمن ت

حساب مبالغ محصلة تحت التسویة    األخرى  المتداولة 
كما   ملیون لایر سعودي ٢٧٫٤قدره  ("الحساب")

ملیون لایر   ٢٧٫٤:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١في  
ملیون لایر  ١٨٫٥: ٢٠١٩ینایر  ١سعودي؛ و

سعودي).

  متنوعین   عمالءمن  یمثل ھذا الحساب دفعات مستلمة  
ومعامالت  خزانات الغاز ومنتجات أخرىلشراء 
.أخرى

  ا كما تم اإلفصاح عنھاختالس (عملیات  ت حدثأیضاً، 
  ا توجیھھتم ي تال )، و)أ( ٦-٣٤بالكامل في اإلیضاح 

من خالل ھذا الحساب إلى جانب حسابات أخرى، 
  ة ملیون لایر سعودي غیر متعلق ١٫٧والذي یشمل 
بھذا الحساب. 

ألن ھذا  ، یعتبر ھذا من األمور الرئیسة للمراجعة
من التحریف   عالیة الحساب عرضة لمخاطر 
" وفًقا  مخاطر مھمةالجوھري أو الذي نعتبره "

(المعدل)، تحدید   ٣١٥لمعیار المحاسبة الدولي 
مخاطر التحریف الجوھري وتقییمھا من خالل فھم  
المنشأة وبیئتھا، والتحفظ المصاحب لتقریرنا، كما  

ھو مبین في "أساس الرأي المتحفظ". 

(أ) بشأن التعدیالت  ٦-٣٤ب و -١٩انظر اإلیضاح 
واإلفصاحات ذات الصلة. 

أخرى، ما  إجراءاتتضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا، من بین 
یلي:

.الحصول على فھم وتحلیل طبیعة المعاملة المسجلة في ھذا الحساب

على التي تم تسجیلھا القیود المحاسبیة أساس  نا الحصول علىطلب
ذات الصلة. المؤیدةواألدلة ھذا الحساب 

 الصلة المدرجة في القوائم المالیة.تقییم اإلفصاحات ذات

 على النحو المشار إلیھ في قسم "أساس  متحفظاً  أصدرنا رأیاً لقد
الرأي المتحفظ" في تقریرنا.



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)  -للمراجعة  األمور الرئیسة 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة 
تصنیف وتقییم الموجودات المالیة 

لدى الشركة  یوجد ، ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
ملیون لایر  ٩٧٤٬٦موجودات مالیة قدرھا 

ملیون لایر سعودي)،   ٩٥٦٫٦: ٢٠١٩سعودي (
كاستثمار بالقیمة العادلة  سابقًا والتي تم تصنیفھا 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

ھذه االستثمارات صكوك وأسھم لمنشآت غیر    تمثل
أوراق   افظ متداولة وصنادیق عامة ومقفلة ومح

مالیة متداولة. 

 األسسخالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقییم  
بتصنیف ھذه االستثمارات وفًقا للمعیار   المتعلقة 

األدوات المالیة.   - ٩الدولي للتقریر المالي 

من األمور الرئیسة للمراجعة،  لقد اعتبرنا ھذا 
تقییم   ومدى صعوبةنظًرا ألھمیة رصید االستثمار 

في المنشآت غیر المتداولة.  االستثمارات 

بشأن السیاسة المحاسبیة   ٨-٢-٢انظر اإلیضاح 
(ب) بشأن اإلفصاحات ذات  ٦-٣٤و  ٩واإلیضاح 

الصلة. 

أخرى، ما یلي:  جراءاتإتضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا، من بین  

 مراجعة وإعادة تقییم عملیات تقییم اإلدارة لتصنیف االستثمارات بما
.٩یتماشى مع المعیار الدولي للتقریر المالي 

تقییم كفاءة وقدرات وموضوعیة المقیم المھني المستقل.

 تلك االستثمارات الشركة في الحصول على تأكید مباشر لملكیة
ومراجعة مستندات الملكیة المتعلقة باالستثمارات في المنشآت غیر 

المتداولة.

 المستخدمة من قبل المقیم المھني المستقل لتقدیر تحدید منھجیة التقییم
القیمة العادلة لالستثمار؛ الذي تم إجراؤه من قبل فریق التقییم لدینا.

 التحقق، على أساس العینة، من مدى دقة ومعقولیة البیانات المدخلة
ومطابقتھا مع  المقدمة من اإلدارة إلى المقیم المھني المستقل، و

.المستندات المؤیدة

 مراجعة أساس التعدیل الذي أجرتھ اإلدارة فیما یتعلق بإعادة تصنیف
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى 

 ١٦٩٫١االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بمبلغ 
(ب)).   ٦-٣٤(إیضاح    ٢٠١٩دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي كما في  

 .تقییم اإلفصاحات ذات الصلة المدرجة في القوائم المالیة



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

٢٠٢٠المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للشركة لعام 
، فیما عدا القوائم المالیة وتقریر مراجع ٢٠٢٠ لعام المعلومات الواردة في التقریر السنوي للشركةتشتمل المعلومات األخرى على 

 لعام  الحسابات. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي للشركة
.متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات ٢٠٢٠

ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي حولھا.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تكون متاحة، وعند القیام 
الحسبان فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي بذلك، یتم األخذ في 

حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. 

، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، نكون مطالبین باإلبالغ عن األمر للمكلفین ٢٠٢٠ لعام وعندما نقرأ التقریر السنوي للشركة
بالحوكمة. 

مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة 
لمملكة العربیة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في ا

السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي 
للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ.

د إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقویم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة واإلفصاح، عن
حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى 

لشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك.اإلدارة لتصفیة ا

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي في الشركة.

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 
المالیة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ، تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم 

وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانًا على أن المراجعة 
دیة ستكشف دائمًا عن تحریف جوھري موجود.  التي تم القیام بھا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعو

یمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر 
على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.



المراجع المستقل تقریر 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)  -مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة  
الحكم المھني ونحافظ على وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس 

:نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ

 تحدید وتقویم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات
إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم  مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس

اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو 
.حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة

إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، ولیس لحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم  ا
.بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة

 تقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي
.قامت بھا اإلدارة

 اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، استنتاج مدى مالئمة تطبیق
فیما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكًا كبیرًا حول قدرة الشركة على االستمرار في 

د جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأك
ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا 

فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة   إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. ومع ذلك،
.قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة

 تقویم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن
.عرضاً عادالالمعامالت واألحداث التي تمثلھا بطریقة تحقق 

بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما في ذلك  -من بین أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
.أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا 

بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، ونبلغھم بجمیع كما أننا نقوم بتزوید المكلفین بالحوكمة ببیان یفید 
.العالقات واألمور األخرى، التي قد یعتقد تأثیرھا بشكل معقول على استقاللنا، وتقدیم ضوابط االلتزام ذات العالقة، إذا تطلب ذلك
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 معلومات حول الشركة  -1
 

شرركة الغاز والتصرنيع األهلية )لالشرركةل(، شرركة مسراهمة، مسرجلة في الرياض بالمملكة العربية السرعودية بموجب السرجل التجاري 
لاير   750,000,000ركة  شرر (. يبلغ رأسررمال ال1963ديسررمبر   9هررررررر )الموافق 1383رجب   22وتاريخ   1010002664رقم  

، يمتلك صرررندوق 2020ديسرررمبر  31لاير سرررعودي. كما في    10سرررهم، قيمة كل سرررهم   75.000.000سرررعودي ويتكون من  
٪( من إجمالي أسررهم الشررركة، ويمتلك السرريد عبد العزيز عبد الرحمن المحسررن 10.91:  2019٪ )10.91االسررتثمارات العامة  

 ٪(، واألسهم المتبقية مطروحة للتداول العام.6.66: ٪2019 )6.66
 

هرررررر بدمج الشرركة السرعودية للغاز والتصرنيع وشرركة الغاز   3/12/1380وتاريخ   713للمرسروم الملكي رقم  تأسرسرت الشرركة وفقًا 
/ هرررررر وتاريخ  2843األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكال الشرركتين، وبموجب خطاب صراحب المعالي وزير التجارة رقم 

هررررر، صدر قرار مجلس   13/6/1384حق من هذا التاريخ في هررررر. في وقت ال1383هررررر، وبدأ االندماج الفعلي عام 1/1/1381
بدمج جميع المنشرتت المشراركة في أنشرطة الغاز في المملكة العربية السرعودية في شرركة الغاز والتصرنيع األهلية.   820الوزراء رقم  

هرررررر بموجب    1/1/1396هرررررر رأس مال الشرركة وبدء نشراطها في  14/11/1395وتاريخ   1615حدد قرار مجلس الوزراء رقم 
 (.1996نوفمبر  20هر )الموافق  9/7/1417/س وتاريخ  659الترخيص الصناعي الصادر عن وزارة الصناعة والكهرباء رقم 

 
ومشرتقاته والغازات الصرناعية   هوتصرنيع وتسرويق الغاز بأنواع باسرتغاللالمتعلقة   األعمالالقيام بجميع   على  تشرمل أنشرطة الشرركة

وبيع وتصررنيع وصرريانة أقفاص وأسررطوانات وخزانات الغاز وملحقاتها وإنشرراء وصرريانة  وخارجهاسررعودية داخل المملكة العربية ال
 والزجاجالمتعلقة بصرناعة ونقل وتسرويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية   األعمالوالقيام بجميع  وملحقاتهاشربكات الغاز  

المباني  إقامةو  األراضريإلى تملك العقارات وشرراء   باإلضرافة البيئيةإنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات  فيوإنشراء أو المشراركة  
 .لصالح الشركة واإليجارواستثمارها بالبيع  عليها

 
 ، المملكة العربية السعودية.11421، الرياض 564نوان المسجل للشركة هو ص. ب. الع
 

 لدى الشركة الفروع التالية: 

 تاريخ اإلصدار   رقم السجل التجاري   الفرع

 هر23/3/1436  1010429687  الرياض  -1

 هر7/8/1383  2050001551  الدمام  -2

 هر6/4/1402  1131004089  بريدة -3

 هر18/3/1402  365006707  المدينة المنورة  -4

 هر19/2/1402  4030032503  جدة  -5

 هر7/8/1409  4700003177  ينبع -6

 هر25/12/1402  5855004366  خميس مشيط  -7

 هر20/9/1402  4032007367  الطائف  -8

 
 المالية. تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات هذه الفروع في هذه القوائم 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

 أسس اإلعداد   2-1
 

 بيان االلتزام 2-1-1
األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  

القانونيين، والتي يشار إليها فيما بعد مجتمعة بر لالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
 المملكة العربية السعوديةل(.

 

 مبدأ التكلفة التاريخية  2-1-2
ديد التكلفة التاريخية تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، مالم يذكر خالف ذلك في السرياسرات المحاسربية أدناه. يتم تح

 بشكل عام على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضاعة والخدمات.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 
 أسس اإلعداد )تتمة(  2-1
 
 أسس القياس 2-1-3

العرض للشرركة، وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب عملة  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السرعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية و
 لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

 
 التعديل 2-1-4

السابقة. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بعرض قائمة إضافية للمركز المالي  السنةالقوائم المالية بيانات المقارنة فيما يتعلق ب تحتوي
السابقة عندما يكون هناك تطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية أو تعديل بأثر رجعي أو إعادة تصنيف للبنود في القوائم   السنةفي بداية  

في هذه القوائم المالية بسبب تصحيح خطأ بأثر رجعي )إيضاح   2019يناير    1قائمة إضافية للمركز المالي كما في    المالية. تم عرض 
34 .) 
 
 لخص السياسات المحاسبية الهامة م    2-2

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة  2-2-1

 كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلكتقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،   •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،   •

 المالية، أو   السنةعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد  •

ما لم تكن هناك قيود على اسررتبدالها أو اسررتخدامها لسررداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  النقد وما في حكمهعندما تكون  •
 المالية.    السنةعشر شهراً بعد 

 .   تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة
 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:  

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،   •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،   •

 المالية، أو   السنةعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد  •

 المالية.   السنةة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمد •

 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 
 قياس القيمة العادلة 2-2-2

االستثمارات  واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر او تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل الذمم المدينة
 ، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 

القياس بافتراض أن المعاملة قد تمت إما في السوق الرئيسي، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، بين متعاملين في السوق بتاريخ  
في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات والتي يمكن الشركة للوصول إليها في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام 

 مخاطر عدم األداء المتعلقة به. 
 

ادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تقاس القيمة الع
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 
دية من إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصا

خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل  
 واألمثل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
 
 قياس القيمة العادلة )تتمة( 2-2-2
 

تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة 
 للمالحظة وزيادة استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
نها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح ع

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 
 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  -

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    -الهامة لقياس القيمة العادلة    -تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  : طرق  2المستوى   -
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى  -
 

في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها  
بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 
 

 مقيمين خارجيين بتقييم الموجودات الهامة مثل االستثمارات العقارية والموجودات المالية غير المتداولة. يتم تكليف 
إن عمل المقيمين الخارجيين يتقرر سنوياً من قبل لجنة المراجعة والمخاطر. تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق، 

 راعاة المعايير المهنية. وعادة ما يتم التناوب بين المقيمين بانتظام.والسمعة، واالستقاللية، وفيما إذا تمت م
 

يقوم فريق االستثمار بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب 
 التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. 

 
علقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة أو تم االفصاح تم تلخيص اإلفصاحات المت

 عن قيمتها العادلة، في االيضاحات التالية: 
 
 (3االفصاح عن طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة )إيضاح  -

 ( 33)إيضاح  اإلفصاحات الكمية للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -

 (6االستثمارات العقارية )إيضاح  -

 (32األدوات المالية )شاملة تلك المسجلة بالتكلفة المطفأة( )إيضاح  -
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-2-3
 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد خصرررم االسرررتهالك المتراكم وخسرررائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. 
تشرتمل هذه التكلفة على تكلفة اسرتبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشراريع االنشرائية طويلة 

بشررروط االثبات المتعلقة بذلك. وإذا كان مطلوباً اسررتبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على األجل في حالة الوفاء  
مراحل، تقوم الشرركة باسرتهالكها بصرورة مسرتقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة. تظهر المشراريع تحت التنفيذ بالتكلفة. وعند 

ذ إلى الفئة المالئمة ضرمن الموجودات ويتم اسرتهالكها وفقًا لسرياسرة الشرركة. يتم المحاسربة تشرغيلها، يتم تحويل المشراريع تحت التنفي
( 16عن قطع الغيار واآلالت المرسررملة، التي تفي بتعريف الممتلكات والمعدات، وفقا للمبادا الواردة في معيار المحاسرربة الدولي )

 بشأن الممتلكات واآلالت والمعدات.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2-2
 
 والمعدات )تتمة(الممتلكات واآلالت    2-2-3
 

وعنرد إجراء كرل فحص رئيسررررري، يتم إثبرات تكلفتره في القيمرة الردفتريرة للممتلكرات واآلالت والمعردات كرإحالل وذلرك في حرالرة الوفراء 
بمعايير إثباتها. يتم إثبات كافة تكاليف االصرالح والصريانة األخرى في الربح أو الخسرارة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكاليف 

 لة أصل ما بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة الوفاء بمعايير إثبات المخصص المتعلق بذلك. المتوقعة بشأن إزا
درة تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المق

 رها لالستخدام، وذلك على النحو التالي: للموجودات اعتباًرا من تاريخ توف
 

 األعمار اإلنتاجية فئة الممتلكات واآلالت والمعدات

 20 المباني
 10-5  السيارات والشاحنات

 10 اآلالت والمعدات
 10 األثاث والتركيبات
 5 األجهزة والمعدات

 5 األقفاص
 10 األدوات والمعدات

 
بنود الممتلكرات واآلالت والمعردات وأي جزء من األجزاء الهرامرة تم إثبراتهرا أصرررررالً وذلرك عنرد يتم التوقف عن إثبرات أي بنرد من 

االسرتبعاد )أي بتاريخ حصرول المسرتلم على السريطرة( أو عند عدم وجود منافع مسرتقبلية متوقعة من االسرتعمال أو االسرتبعاد. تدرج 
تي يتم احتسررابها كفرق بين صررافي متحصررالت االسررتبعاد والقيمة أية أرباح أو خسررائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصررل )وال

 الدفترية لألصل( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق اسررتهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سررنة مالية، ويتم تعديلها   

 إذا كان ذلك مالئماً.  بأثر مستقبلي، 
 
 الموجودات غير الملموسة   2-2-4
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير  

الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير 
اقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً الملموسة بالتكلفة ن

 التي يتم تكبدها فيها. السنةوتدرج المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة في 
 

 وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة: 
 

 العمر اإلنتاجي ة الموجودات غير الملموسة فئ 
 سنوات  5 برامج الحاسب اآللي 

 
يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات غير الملموسة واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية، 

الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر. تقاس األرباح أو 
 بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل. 

 
قردرة لهرا، ويتم مراجعهرا للترأكرد من وجود تطفرأ الموجودات غير الملموسرررررة التي لهرا عمر محردد على مردى األعمرار اإلنتراجيرة الم

انخفراض في قيمتهرا وذلرك عنرد وجود دليرل يشرررررير إلى حردوث هرذا االنخفراض. يتم مراجعرة فترة وطريقرة إطفراء الموجودات غير 
متوقع أو الملموسرررررة التي لهرا عمر محردد مرة واحردة على األقرل في نهرايرة كرل فترة مراليرة. يتم معرالجرة التغيرات في العمر اإلنتراجي ال

محاسرربياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسرربما هو  –طريقة اسررتنفاذ المنافع االقتصررادية المسررتقبلية التي تضررمنها األصررل  
مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسرربية. تدرج مصرراريف إطفاء الموجودات غير الملموسررة التي لها عمر إنتاجي 

  دخل الشامل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.محدد في قائمة ال
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اختبارها سرررنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسرررة التي ليس لها عمر محدد بل يتم 
وذلك لوحدها أو على مسرررررتوى الوحدة المدرة للنقدية. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسرررررة التي ليس لها عمر 

زال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من إنتاجي غير محدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال ي
 لعمر غير محددل إلى لعمر محددل على أساس مستقبلي.

 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسرة عند االسرتبعاد )أي بتاريخ انتقال السريطرة إلى الجهة المسرتلمة(، أو عند عدم وجود 

السررتبعاد. تدرج أي أرباح أو خسررائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات منافع اقتصررادية مسررتقبلية متوقعة من االسررتخدام أو ا
غير الملموسررة أي أصررل )والتي يتم احتسررابها كفرق بين صررافي متحصررالت االسررتبعاد والقيمة الدفترية لألصررل( في قائمة الدخل 

 الشامل.
 
 االستثمارات العقارية     2-2-5

يتم، في األصل، قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر االستثمارات العقارية 
بالقيمة العادلة والتي تعكس الظروف السائدة في السوق بتاريخ إعداد القوائم المالية. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات 

التي تنشأ فيها. تحدد القيمة العادلة بناًء على تقييم سنوي   السنةيمة العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الربح أو الخسارة أو  في الق
 من قبل مقيّم خارجي وذلك من خالل تطبيق طرق تقييم مالئمة.

 
ة من االستخدام، وعند عدم توقع أية منافع اقتصادية  يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائم

التي يتم فيها  السنة مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في ربح أو خسارة 
االستخدام. بالنسبة للتحويالت من التوقف عن اإلثبات. تتم التحويالت إلى )أو من( االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في 

االستثمارات العقارية إلى العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة 
لمحاسبة عن هذه بتاريخ تغير االستخدام. وعندما تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك استثمارات عقارية، تقوم الشركة با

 حتى تاريخ تغير االستخدام. والمعداتواآلالت  العقارات طبقاً للسياسات المتبعة بشأن الممتلكات
 

تمثل االسرتثمارات العقارية العقارات المحتفظ بها لغرض كسرب إيجار و/أو زيادة رأس المال. تظهر االسرتثمارات العقارية بالتكلفة، 
 ئر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.ناقًصا االستهالك المتراكم وخسا

يتم إثبات االسرتهالك بشرطب تكلفة الموجودات ناقصراً القيمة المتبقية للعقارات، فيما عدا األراضري، على مدى األعمار اإلنتاجية لها 
 وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا لسنوات االستهالك التالية:

 
 األعمار اإلنتاجية فئة االستثمارات العقارية

  
 20 المباني

 
تدرج أية أرباح أو خسررائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي اسررتثمارات عقارية )والتي يتم احتسررابها كفرق بين صررافي متحصررالت  

اإليجار من عقود االسرررتبعاد والقيمة الدفترية لألصرررل( في الربح أو الخسرررارة عند حدوث البيع أو االسرررتبعاد. يتم إثبات إيرادات  
اإليجار التشرغيلي لالسرتثمارات العقارية في الربح أو الخسرارة باسرتخدام طريقة القسرط الثابت على مدى فترة العقد. تم اإلفصراح عن 

 ( حول القوائم المالية.6القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاح )
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وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصررررل ما. وفي تقوم الشررررركة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من 
حالة وجود مثرل هذا الدليرل أو عنردما يكون مطلوباً إجراء االختبرار السرررررنوي للترأكد من وجود االنخفراض في القيمرة، تقوم الشرررررركة 

يمة العادلة لألصرررل أو الوحدة المدرة بتقدير القيمة القابلة لالسرررترداد لذلك األصرررل. تمثل القيمة القابلة لالسرررترداد القيمة األعلى للق
عتبر للنقدية، ناقصراً تكاليف االسرتبعاد والقيمة الحالية. يتم تحديد القيمة القابلة لالسرترداد لألصرل ما لم ينتج عن األصرل تدفقات نقدية ت

الدفترية لألصرل أو الوحدة  مسرتقلة بشركل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة
 المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 
الضرريبة  وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصرم التدفقات النقدية المسرتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باسرتخدام معدل الخصرم لما قبل

والذي يعكس تقديرات السررروق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصرررل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصررراً تكاليف البيع، 
يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السرروق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم اسررتخدام طرق تقويم مالئمة.  

الحتسراب هذه مدعمة بمضراعفات التقويم، وأسرعار األسرهم المتداولة للشرركات المدرجة، والمؤشررات األخرى المتوفرة إن عمليات ا
 عن القيمة العادلة.

 
يتم إثبات خسررائر انخفاض قيمة العمليات المسررتمرة في الربح والخسررارة ضررمن فئات المصرراريف وبما يتماشررى مع وظيفة األصررل 

ناء العقارات المعاد تقويمها سررابقاً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشررامل اآلخر. وبالنسرربة لتلك الذي انخفضررت قيمته، باسررتث
 العقارات، يتم إثبات االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.

 
كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسررائر بالنسرربة للموجودات فيما عدا الشررهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد  

 االنخفاض المثبتة سرابقاً أو نقصرانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشرركة بتقدير القيمة القابلة لالسرترداد لألصرل أو الوحدة
غير في االفتراضرات المسرتخدمة في تحديد القيمة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسرارة االنخفاض المثبتة سرابقاً فقط في حالة وجود ت

القرابلرة لالسرررررترداد منرذ تراريخ اثبرات آخر خسرررررارة انخفراض في القيمرة. إن عكس القيرد يعتبر محردوداً بحيرث ال تزيرد القيمرة الردفتريرة 
صرم االسرتهالك، فيما لو لم يتم لألصرل عن القيمة القابلة لالسرترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خ

إثبات خسرارة االنخفاض في القيمة في السرنوات السرابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا الربح والخسرارة ما لم يتم قيد األصرل بمبلغ إعادة 
 التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

 
 األدوات المالية   2-2-7
المدينة المصدرة في األصل عند استحداثها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في  يتم إثبات الذمم 

  األصل عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم في األصل قياس الموجودات المالية )ما لم تكن ذمًما مدينة
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ال تتضمن مكون تمويل هام( أو

الخسارة، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرةً باالستحواذ أو اإلصدار. ويتم في األصل قياس الذمم المدينة التي ال تتضمن مكون  
 تمويل هام بسعر العاملة.

 
ات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو تصنف الموجود

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

ونموذج أعمال  يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي
، الشركة إلدارتها. وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة عملية

لمدرجة  تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير ا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقاس الذمم المدينة، التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي قامت الشركة بشأنها 

 (.15باستخدام وسيلة عملية، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية  ولقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو ب
تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقويم بر لاختبار الدفعات فقط من المبلغ 

 األصلي والعمولةل، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. 
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يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.  
 األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.يحدد نموذج 

 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تنص عليه األنظمة أو تلك  –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل.  –معامالت االعتيادية( المتعارف عليها بالسوق )ال
 

 قامت الشركة بتصنيف موجوداتها المالية على النحو التالي: 
 

 (9التصنيف طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )  بنود القوائم المالية

 التكلفة المطفأة  الذمم المدينة 
 التكلفة المطفأة   وما في حكمها نقدية 

 التكلفة المطفأة   موجودات مالية مقتناة بالتكلفة المطفأة )سندات مدينة( 
 القيمة العادلة    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 القيمة العادلة    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق لها، تصنف الموجودات المالية إلى ثالث فئات:

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  •
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند  •

 اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(.التوقف عن 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة • 
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
 تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين: 

 اظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و أن يتم االحتف -
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  -

 المبلغ األصلي القائم. 
 

ات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. يتم تقاس الموجود
 إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

 
  خاصة بالشركة على الذمم المدينة والسندات المدينة. تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ال

 
 الموجودات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االثبات األولي، يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه، تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة   
ل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف أدوات حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  العادلة من خالل الدخ

 األدوات المالية: العرض، وأال تكون مقتناة ألغراض المتاجرة. يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.  –  32
 

ت المالية مطلقًا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح في ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودا
قائمة الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل  

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة.

 
قررت الشركة، بشكل ال رجعة فيه، تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والمحافظ االختيارية الخاصة بها ضمن هذه  

  الفئة. 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات 
المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة  

بشكل إلزامي. تصنف الموجودات المالية كر لمقتناه ألغراض المتاجرةل في حالة شراؤها لبيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل  العادلة  
القريب. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة 

و الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  العادلة من خالل الربح أ
 الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة، ويدرج صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
ثمارية. كما يتم إثبات توزيعات األرباح من الصناديق االستثمارية كإيرادات في قائمة  تشتمل هذه الفئة على وحدات في صناديق است
 الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها.

 
 إعادة التصنيف

دارة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمال إ السنة ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء خالل 
 الموجودات المالية. 

 
 التوقف عن اإلثبات

  تتوقف الشركة عن اثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو تحويل 
المنافع المصاحبة لملكية األصل المالي  حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر و

أو عدم قيام الشركة بتحويل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة على الموجودات 
 المالية. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة لموجوداتها المقيدة  تقوم الشركة، بناًء على كافة المعلومات المستقبلية المتاحة،
بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تستند الطريقة المطبقة بشأن االنخفاض في 

ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقوم القيمة إلى ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ولتحديد  
الشركة بمقارنة مخاطر التعثر التي تقع بشأن األصل كما بتاريخ إعداد القوائم المالية مع مخاطر التعثر بتاريخ اإلثبات األولي وذلك 

 بناًء على كافة المعلومات المتاحة والمعلومات المستقبلية المؤيدة والمعقولة.
 
نسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات مكاسب أو خسائر االنخفاض في القيمة في بال

 قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 تقويم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة
االئتمان المتوقعة باستخدام الطريقة المبسطة المذكورة في المعيار الدولي بالنسبة للذمم المدينة فقط، تقوم الشركة بإثبات خسائر 

. إن الطريقة المبسطة المتعلقة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة ال تتطلب من الشركة تتبع التغيرات في مخاطر 9للتقرير المالي 
ائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد االئتمان، وبدالً من ذلك تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسارة على أساس خس

 كل قوائم مالية اعتباًرا من تاريخ الذمم المدينة.
 

شهر قبل كل فترة مالية وخسائر االئتمان السابقة   24تحدد معدالت الخسارة المتوقعة على أساس بيانات سداد الذمم المدينة على مدى  
. يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد السنةالمقابلة المتكبدة خالل هذه  

لتي تؤثر على مقدرة العمالء على سداد الذمم المدينة. قامت الشركة بتحديد الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية  الكلي ا
)الدولة التي تقدم فيها الخدمات( ليكون أكثر العوامل مالئمة، وبالتالي تعديل معدالت الخسائر السابقة على ضوء التغيرات المتوقعة 

 في هذه العوامل. 
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 الشطب والسيطرة
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )إما بشكل جزئي أو بشكل كامل( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. 

ك عادةً عندما تحدد الشركة بأن ال يوجد لدى المدين أية موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد ويكون ذل
 المبالغ الخاضعة للشطب. 

 
 تصنيف المطلوبات المالية

المالية بما في ذلك القروض طويلة األجل والدائنين التجاريين واآلخرين. ويتم في األصل، إثبات  تقوم الشركة بتصنيف مطلوباتها 
 كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة يتم إظهارها بالتكلفة بعد خصم تكاليف المعامالت.

 
المالية والتي لم يتم دفعها بعد.  السنةعة أو الخدمات المقدمة إلى الشركة قبل نهاية تمثل الذمم الدائنة واألخرى التزامات لقاء البضا  

 إن هذه المبالغ بدون ضمانات. وتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة. 
 

 التوقف عن اإلثبات
اء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انته 

المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل 
فترية المعنية في قائمة الربح  أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الد 

 أو الخسارة. 
 

 التعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 
 الموجودات المالية 

في حالة تعديل شروط األصل المالي، تقوم الشركة بتقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة تماماً. وإذا كانت 
مختلفة تماماً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التدفقات النقدية 

 التوقف عن اثبات األصل المالي األصلي، ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. 
 

لتكلفة المطفأة غير مختلفة تماماً، فإن التعديل ال يؤدي عندئذ إلى وإذا كانت التدفقات النقدية من األصل المالي المعدل المسجل با
التوقف عن إثبات األصل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ 

 الربح أو الخسارة. الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في قائمة 
 

 المطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة  

ثبات الفرق بين القيمة تماماً. وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات أية مطلوبات مالية جديدة وفق الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إ
 الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استنفاذها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الربح او الخسارة. 

 
 مقاصة األدوات المالية 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية  
المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات 

 في آن واحد. 
 ا في حكمهالنقدية وما
الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والمرابحة قصيرة األجل وفترة استحقاقها ثالثة النقدية وما في حكمها تتكون  

النقدية وما أشهر أو أقل، وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة. وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون 
من النقد لدى البنوك والمرابحة قصيرة األجل الموضحة أعاله، بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة، )إن  كمها في ح

  وجدت( ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية بالشركة. 



 األهلية شركة الغاز والتصنيع
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

23 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
 
 عقود اإليجار   2-2-8

تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق 
 في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.  

 
 )أ( الشركة كمستأجر

قود اإليجرار، فيمرا عردا عقود اإليجرار قصررررريرة األجرل وعقود إيجرار  تقوم الشرررررركرة بتطبيق طريقرة واحردة إلثبرات وقيراس كرافرة ع
الموجودات منخفضرة القيمة. تقوم الشرركة بإثبات التزامات اإليجار لسرداد دفعات اإليجار وموجودات حق االسرتخدام التي تمثل الحق 

 في استخدام الموجودات المعنية.
 

 موجودات حق االستخدام
حق االسررررتخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصررررل المعني لالسررررتخدام(. تقاس  تقوم الشررررركة بإثبات موجودات 

ا االسررررتهالك المتراكم وخسررررائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  موجودات حق االسررررتخدام بالتكلفة، ناقصررررً
التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشررة األولية المتكبدة،  التزامات اإليجار. تشرتمل تكلفة موجودات حق االسرتخدام على قيمة

ا أي حوافز إيجار مسررتلمة. يتم اسررتهالك موجودات حق االسررتخدام  ودفعات اإليجار المسررددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقصررً
ودات، أيهما أقصررر. تخضررع موجودات حق على أسرراس القسررط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموج

 االستخدام لالنخفاض في القيمة.
 

 التزامات اإليجار  
بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشرركة بإثبات التزامات اإليجار المقاسرة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سردادها على مدى 
ا أي حوافز إيجار مدينة  فترة اإليجار. تشرررررتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصرررررً

المتغيرة التي تعتمد على مؤشررر أو معدل، والمبالغ المتوقع سرردادها بموجب ضررمانات القيمة المتبقية. كما تشررتمل   ودفعات اإليجار
ا على سررعر ممارسررة خيار الشررراء الذي من المؤكد بصررورة معقولة أن تمارسرره الشررركة ودفعات الغرامات  دفعات اإليجار أيضررً

جار تظهر ممارسرة الشرركة لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال  الخاصرة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإلي
 التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. السنةتعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في 

 
ء اإليجار إذا كان معدل العمولة عند احتسرراب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تسررتخدم الشررركة معدل االقتراض اإلضررافي بتاريخ بد

الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، 
ذا كان هناك تعديل أو وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسرددة. إضرافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إ

 تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
جل على عقود اإليجار قصريرة األجل الخاصرة بالمكائن والمعدات تقوم الشرركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصريرة األ

ا اإلعفاء   12)أي عقود اإليجار التي تبلغ  شررهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضررمن خيار الشررراء(. كما تطبق أيضررً
خفضرررررة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار من إثبرات الموجودات منخفضرررررة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر من

المتعلقة بعقود اإليجار قصريرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 اإليجار.  

 
   )ب( الشركة كمؤجر

المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجار تشغيلية.  تصنف عقود اإليجار التي ال تحول الشركة بموجبها كافة المخاطر والمنافع الهامة 
يتم المحاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل 

 نظًرا لطبيعته التشغيلية.
 

بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل  تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب 
التي  السنةالمؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في 

 تتحقق فيها.
  



 األهلية شركة الغاز والتصنيع
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

24 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 
 المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص السياسات   2-2
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة 2-2-9

الشرركة الزميلة عبارة عن منشرأة تمارس عليها الشرركة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشراركة في اتخاذ السرياسرات 
طرة المشرتركة على تلك السرياسرات. إن االعتبارات والقرارات المالية والتشرغيلية للمنشرتت المسرتثمر فيها، وليس السريطرة أو السري

الموضرروعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سرريطرة مشررتركة تماثل االعتبارات الضرررورية لتحديد السرريطرة على الشررركات  
 التابعة.

 
حقوق الملكية، يتم في األصرل،  يتم المحاسربة عن اسرتثمار الشرركة في شرركتها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة

إثبات االسرتثمار في الشرركة الزميلة بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالسرتثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصرة الشرركة 
ة لالسرتثمار، في صرافي موجودات الشرركة الزميلة منذ تاريخ االسرتحواذ. تدرج الشرهرة المتعلقة بالشرركة الزميلة في القيمة الدفتري

 وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.
 

تعكس قائمة الدخل الشررامل حصررة الشررركة في نتائج عمليات الشررركة الزميلة. يتم إظهار أي تغير في الدخل الشررامل اآلخر لتلك 
إلى ذلك، في حالة إثبات أي تغير مباشرررةً ضررمن حقوق المنشررتت المسررتثمر فيها كجزء من الدخل الشررامل اآلخر للشررركة. إضررافة  

ملكية الشررركة الزميلة، فإن الشررركة تقوم إثبات حصررتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. 
 ة الشركة في الشركة الزميلة. استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الزميلة بقدر حص

 
يتم إظهار إجمالي حصررة الشررركة في ربح أو خسررارة الشررركة الزميلة في صرردر قائمة الدخل الشررامل اآلخر خارج ربح العمليات، 

 ويمثل الربح أو الخسارة بعد الزكاة.
 

يتم إجراء التسرررويات الالزمة كي تتفق   المالية للشرررركة. وعند الضررررورة،  السرررنةيتم إعداد القوائم المالية للشرررركة الزميلة لنفس 
 السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل الشركة.

 
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم الشررركة بالتأكد فيما إذا كان من الضررروري إثبات أي خسررارة انخفاض في قيمة اسررتثمارها 

الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في في شركاتها الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم 
قيمة االسرتثمار في الشرركة الزميلة. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشرركة باحتسراب مبلغ االنخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين 

 كر لحصة في نتائج شركات زميلةل في الربح أو الخسارة. القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإثبات الخسارة  
 
 البضاعة 2-2-10 

تظهر البضرراعة بالتكلفة أو صررافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أسرراس طريقة متوسررط التكلفة المرجح. تشررمل 
لتسرليم البضراعة إلى موقعها ووضرعها الحالي. يمثل صرافي التكلفة المصراريف المتكبدة عند شرراء البضراعة والمصراريف المتكبدة 

القيمرة البيعيرة سرررررعر البيع التقرديري خالل دورة األعمرال العرادية ناقصررررراً تكراليف اإلكمرال المقردرة والتكراليف المقردرة الالزمة إلتمرام  
 عملية البيع.

 
 توزيعات األرباح 2-2-11

وزيعات األرباح النقدية إلى المساهمين في الشركة عند اعتماد التوزيع. وفقًا لنظام تقوم الشركة بتحديد االلتزامات المتعلقة بدفع ت
الشركات السعودي، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي. يتم إثبات 

 المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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 منافع الموظفين 2-2-12

 التزامات المنافع المحددة للموظفين
تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع محددة لموظفيها طبقاً ألنظمة العمل السارية في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب مخصص 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين سنويًا من قبل خبراء اكتواريين وفًقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

التي تحدث فيها في الدخل الشامل اآلخر. لن  السنةموظفينل. ويتم إثبات األرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في ( لمنافع ال19)
 يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح والخسارة في الفترات الالحقة. 

 
 يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في الربح أو الخسارة وذلك قبل: 

 امج أو تقليص األيدي العاملة، و تاريخ تعديل البرن •

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة  •
 

يتم احتساب مصاريف العموالت باستخدام معدل الخصم إلى صافي التزامات المنافع المحددة. تقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية  
داتل، ولالمصاريف العمومية واإلداريةل ولمصاريف البيع والتوزيعل في قائمة في صافي التزام المنافع المحددة ضمن لتكلفة اإليرا

 الدخل الشامل )حسب وظيفتها(.

تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة، واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص األيدي   •
 العاملة والتسويات غير الروتينية، و   

 صافي مصروف أو دخل العمولة. •
 

 منافع الموظفين األخرى قصيرة وطويلة األجل
التي يتم فيها تقديم الخدمات  السرنةيتم اثبات التزام لقاء المنافع المسرتحقة للموظفين بشرأن الرواتب واألجور واإلجازات السرنوية في   

ذات العالقة بالمبلغ غير المخصروم للمنافع المتوقع سردادها مقابل تلك الخدمات. تقاس االلتزامات المثبتة بشرأن المنافع قصريرة األجل 
 بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع سدادها مقابل تلك الخدمات.

 
 امج التقاعد المبكرنبر
، وتم احتساب تكاليف البرنامج وفقًا لسياسات   قصير األجل للموظفين  جديد مدت الشركة برنامج تقاعد مبكر، اعت2020خالل عام   

حتى سن التقاعد  المتبقية   وسنوات الخدمة  ،سرنوات الخدمة،  منافع الموظفين بالشرركة والتي تعتمد بشركل أسراسري على الراتب الحالي
المالية السرنوية التي  السرنةية منافع نهاية الخدمة بالكامل قبل اثني عشرر شرهًرا بعد نهاية الطبيعي. نظًرا ألنه من المتوقع أن تتم تسرو

يتم فيها إثبات منافع نهاية الخدمة، فإن الشرررركة تطبق متطلبات منافع الموظفين قصررريرة األجل. يتم احتسررراب المخصرررص بمجرد  
 موافقة الموظف على البرنامج.

 
 المخصصات 2-2-13

المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب يتم إثبات 
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت 

يض بعض أو كل المخصصات، يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة، التي تتوقع فيها الشركة تعو
 بعد خصم أية مبالغ مستردة.

 
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي والذي يعكس، عندما يكون 

تزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. إذا  مالئًما، المخاطر المتعلقة باالل
كان لدى الشركة عقد متوقع خسارته، يتم إثبات وقياس االلتزام الحالي بموجب العقد كمخصص. لكن قبل تجنيب مخصص مستقل 

د حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد. يمثل العقد المتوقع للعقد المتوقع خسارته، تقوم الشركة بإثبات أي خسارة انخفاض ق
خسارته عقًدا تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بحكم وجود العقد( للوفاء 

تعكس التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب  بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد.
العقد صافي تكلفة الخروج من العقد، والذي يمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأية تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقد، أيهما 

ة والتكاليف الموزعة المتعلقة  أقل. تشتمل تكلفة الوفاء بالعقد على التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد )أي كل من التكاليف اإلضافي
  مباشرة بأعمال العقد(.
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 الموجودات والمطلوبات المحتملة  2-2-14

ة تدفق منافع اقتصادية. يتم إجراء تقويم،  ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمالي
بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إلثبات المطلوبات المحتملة، والتي تمثل التزامات محتملة ناتجة عن أحداث سابقة يتأكد وجودها فقط 

 بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ال يخضع لسيطرة الشركة بصورة كاملة. 
 
 تكاليف االقتراض 2-3-15

تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً   سملةيتم ر
للغرض الذي أنشئ من أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني. تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل  

تي يتم تكبدها فيها. تتكون تكاليف االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض ال السنة
 األموال.

 
تمثل تكلفة المعاملة األتعاب المدفوعة مقدًما بشأن الترتيبات واألتعاب اإلدارية للحصول على قروض بنكية الستخدامها في المصاريف 

ركة. يتم خصم المبالغ من إجمالي التسهيالت مقدًما. يتم إطفاء هذه األتعاب على مدى فترة اتفاقية القرض، ويتم رسملة  الرأسمالية للش
تكلفة االقتراض المتكبدة خالل فترة اإلنشاء على األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، وتحمل على الربح أو الخسارة بمجرد بدء هذه 

 الموجودات عملياتها.
 
 إثبات اإليرادات  2-2-16
 تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا تم استيفاء الشروط التالية:  
 
أال يوجد أداء الشركة أصالً يتضمن استخداًما بديالً لدى الشركة، وللشركة حق واجب النفاذ في استالم قيمة األداء المكتمل  (أ

 حتى تاريخه.
 أداء الشركة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.أن يؤدي  (ب
 أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء الشركة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت الشركة باألداء. (ج
 

ات اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم الوفاء بالنسبة اللتزامات األداء، فإنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله، يتم إثب
 بالتزام األداء فيها.

 
عقد وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقديم الخدمات المتعهد بها، فإنها تقوم بإنشاء أصل قائم على ال

عوض المستلم من العميل عن مبلغ اإليرادات المثبتة، فإنه ينشأ عن  وذلك بمبلغ العوض الذي يحققه األداء. وفي حالة زيادة مبلغ ال
 ذلك مطلوبات عقود.

 
 العوض المتغير

إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ متغير، تقوم الشركة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة 
العقد ووضع قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد إلى العميل. يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة 

جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. تمنح بعض عقود بيع المنتجات 
 ة باإلرجاع عوًضا متغيًرا.للعمالء حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة. ينتج عن الحقوق المتعلق

 
 حقوق اإلرجاع

تستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير العوض المتغير وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة. 
قيمة العوض المتغير ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير من أجل تحديد 

الذي يمكن تضمينه في سعر المعاملة وإثباته كإيرادات. يتم إثبات االلتزام برد مبلغ مقابل البضاعة التي يتوقع إرجاعها )أي المبلغ 
تعلق غير المدرج في سعر المعاملة(. يتم أيًضا إثبات موجودات حق اإلرجاع )والتسوية المقابلة لتكلفة اإليرادات( لقاء الحق الم

 باسترداد البضاعة من العميل.   
 

 قياس مدى التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء
بالنسبة لكافة التزامات األداء التي يتم الوفاء بها على مدى زمني، تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة لقياس مدى التقدم نحو الوفاء 

المدخالت والمخرجات المالئمة، وتطبقها بصورة ثابتة على التزامات األداء المماثلة التام بالتزام األداء. تقوم الشركة باختيار طريقة  
 وفي الظروف المماثلة.
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 ضوابط االثبات المحددة
 بضوابط اإلثبات المحددة المبينة أدناه قبل القيام بإثبات اإليرادات:يجب الوفاء 

 
 إلى العمالء.  ة خدمات عند تقديم الخدماليتم إثبات اإليرادات من  تقديم الخدمات 

والمدرجة  بالنسبة لكافة األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية المرتبطة بعمولة  دخل العمولة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل العمولة وفقًا لطريقة معدل العمولة  

 الفعلي.

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية الشركة في استالمها، ويكون ذلك عادة عند موافقة   توزيعات األرباح 
 المساهمين على توزيعات األرباح. 

تتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي لالستثمارات العقارية وفقًا لطريقة   يجار دخل اإل
القسط الثابت على مدى فترات اإليجار، ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة  

 نتيجة لعقود اإليجار التشغيلي الخاصة بها. 

 
 الزكاة و الضريبة 2-4-17
 

 الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )لالهيئةل(. ويحمل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الربح أو 

 الخسارة. يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عن الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
 

 ضرائب االستقطاع
الشركة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يتطلبه نظام تقوم 

 الضريبة السعودي.
 

 ضريبة القيمة المضافة 
 يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الحاالت التالية:

 
، وفي هذه الحالة    الهيئةإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من   -

 يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق ذلك، و
 تضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة م -
 

كجزء من أرصدة المدينين أو الدائنين   الهيئةيتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى  
 في قائمة المركز المالي. 

 
     العمالت األجنبية 2-2-18

بية باألسررعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصرربح فيه المعاملة يتم، في األصررل، تسررجيل المعامالت بالعمالت االجن
مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسرجلة بالعمالت األجنبية بأسرعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية  

 الناتجة عن تسديد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل. بتاريخ إعداد القوائم المالية للشركة. يتم إثبات الفروقات
 

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسرررها بالتكلفة التاريخية والمسرررجلة بعملة أجنبية بأسرررعار التحويل السرررائدة بتواريخ المعامالت 
سرها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسرعار التحويل السرائدة بالتاريخ األولية وال يتم تعديلها الحقًا. وتحول البنود غير النقدية التي تم قيا

ا يتفق الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بم
لة للبند )أي، فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح مع إثبات الربح أو الخسررررارة الناتجة عن التغير في القيمة العاد

  أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل الشامل، على التوالي(.
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عند تحديد أسررعار التحويل الفورية المسررتخدمة عند اإلثبات أألولي لألصررل ذو العالقة أو المصرراريف أو الدخل )او جزء منه( عند 
 التوقف عن إثبرات الموجودات غير النقرديرة أو المطلوبرات غير النقرديرة المتعلقرة برالعوض المردفوع مقردمرا، فرإن تراريخ المعراملرة هو

التاريخ الذي قامت فيه الشرررركة في األصرررل بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة من العوض المدفوع 
مقدما. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مسررتلمة مقدماً، تقوم الشررركة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه اسررتالم أو سررداد 

 العوض مقدًما.
 
 مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية  2-2-20

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جزًءا من  
إلدارية، عند الضرورة، وفق تكلفة اإليرادات. يتم التوزيع بين تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية وا

 أسس ثابتة.
 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2-3

. 2020يناير    1قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
ديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. إن الشركة مستمرة في لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تع

 تقييم األثر الناتج عن هذه المعايير على القوائم المالية. 
 
 (: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2-3-1

تجميع األعمالل أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال  (: لعمليات 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تجارية، فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا 

كن أن تتواجد دون أن بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يم
تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة، لكنها 

 قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.
 
 - ( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7ير المالي )التعديالت على المعيار الدولي للتقر 2-3-2

 إحالل سعر الفائدة المرجعي
( األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا من  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطية إذا نتج  اإلعفاءات التي تسري على كافة 
عن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و/ أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر. 

 ئم المالية للشركة نظًرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر مرتبطة بعمولة.لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوا
 
 (: تعريف األهمية النسبية 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 2-3-3

سبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن لالمعلومات تكون ذات أهمية ن
يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على 

ديالت أن األهمية النسبية تتوقف أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.ل توضح التع 
على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن لتحريف 
 المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم

 المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
 
 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  2-3-4

المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه 
اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّين على تطوير سياسات محاسبية 

معايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشتت متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم ال
التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، 

أي أثر على  والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت
 القوائم المالية للشركة. 
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 19-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي   2-2-5

 -لعقود اإليجارل  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في 
 16. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر 19-ديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  المتعلقة بالمحاسبة عن تع
من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا    19-أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد

بنفس الطريقة التي يقوم فيها  19-في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير
 ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.16بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 
أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم  2020يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 

 يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة. 
 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  2-4

ر القوائم المالية للشركة. فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدا
 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2-4-1

( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي )  76-69المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات ، أصدر مجلس معايير 2020في يناير 
 المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:

 
 ما المقصود بحق تأجيل السداد  •

 المالية  السنةأن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية  •

 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  •

 أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.    •
 

، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم الشركة حاليًا  2023يناير  1التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري 
 بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

 
 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -المفاهيمي اإلشارة إلى اإلطار  2-4-2

 -لعمليات تجميع األعمالل  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020في مايو 
، 1989وعرض القوائم المالية، الصادر في عام    اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد

دون تغيير متطلباته بشكل كبير. وأضاف المجلس أيًضا  2018باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 
ائر محتَملة في لاليوم الثانيل ( تفاديًا إلصدار أرباح أو خس3استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( الصادر عن لجنة 21( أو التفسير )37تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )
ر المجلس توضيح الت وجيهات تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. وفي الوقت ذاته، قرَّ

( بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار  3اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )
 إعداد وعرض القوائم المالية. 

 
 مستقبلي. ، ويتم تطبيقها بأثر2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود  2-4-3

المتحصالت قبل االستخدام المقصودل،  -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية لالممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو 
أي متحصالت بيع البنود المنتجة   -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -صم والذي يحظر على المنشتت الخ 

ات أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثب
 لمتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف ا

 
أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود  2022يناير  1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول  األولى المعروضة عندما السنةالممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية 
 مرة. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.
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 (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها   2-4-4

لتحديد التكاليف التي يتعين على  37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 
متعلقة مباشرةل. تشتمل المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. تطبق التعديالت لطريقة التكلفة ال

التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة 
بل بموجب العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقا

أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق الشركة هذه  2022يناير  1العقد. تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
 المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. السنةالتعديالت على العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية 

 
لغرض التوقف عن   %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –: األدوات المالية  9عيار الدولي للتقرير المالي  الم  2-4-5

 إثبات المطلوبات المالية
على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام 9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي  
يد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المالي الجد

المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة  
المالية السنوية  السنةالتعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية  نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا

 التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
 
شركة ، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق ال2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد   

المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا  السنةهذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية 
 التعديل. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة. 
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(، يتعين على اإلدارة اجراء األحكام )بخالف تلك التي تتضمن  2عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة المبينة في اإليضاح )
التقديرات( التي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة وإجراء التقديرات واالفتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

يها من مصادر أخرى. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى التي يصعب الحصول عل
 تعتبر ذات صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
التي يتم فيها  نةالستتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في 

الحالية والفترات المستقبلية.   السنةتعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على 
 فيما يلي ملخًصا باألحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة: 

 
 ريةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجا  3-1

تسرتخدم الشرركة مصرفوفة مخصرص الحتسراب خسرائر االئتمان المتوقعة بشرأن الذمم المدينة التجارية. يتم تحديد نسرب المخصرص بناًء  
على أيرام الترأخر في السرررررداد لمجموعرات مختلفرة من قطراعرات العمالء لهرا أنمراط خسرررررائر ممراثلرة )أي من حيرث نوع المنتج ونوع  

مصرفوفة المخصرص على أسراس معدالت التعثر السرابقة التي تم مالحظتها. وسرتقوم الشرركة بمعايرة  العميل(. يتم في األصرل تحديد 
المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية 

مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السرداد في قطاع معين، فإنه )أي إجمالي الناتج المحلي( على مدى السرنة القادمة  
يتم تعديل معدالت التعثر السابقة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل 

مترداخلرة بين معردالت التعثر السرررررابقرة التي تم مالحظتهرا والظروف للتغيرات في التقرديرات المسرررررتقبليرة. إن عمليرة تقويم العالقرة ال
االقتصررادية المتوقعة وخسررائر االئتمان المتوقعة تمثل تقديًرا هاما. إن مبلغ خسررائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف 

والظروف االقتصررادية المتوقعة قد ال تكون واألوضرراع االقتصررادية المتوقعة. كما أن خسررائر االئتمان السررابقة الخاصررة بالشررركة 
 مؤشًرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
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 التقييم العادل لالستثمارات العقارية  3-2

إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. وبالنسبة  تقوم الشركة بقيد استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة، ويتم 
لالستثمارات العقارية، تم استخدام منهجية تقييم مبنية على طريقة التدفقات النقدية المخصومة لعدم وجود بيانات قابلة للمقارنة في 

قابلة للمقارنة في السوق، فإن الشركة تقوم بإعادة تقييم العقارات السوق نظراً لطبيعة العقارات. إضافة إلى ذلك، عند توفر البيانات ال
وذلك على أساس المعامالت التي تتضمن عقارات ذات طبيعة وموقع وحالة مماثلة. قامت الشركة بتكليف خبير تقييم مستقل لتقدير 

 . 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31القيمة العادلة كما في 
 
 نخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةاال  3-3

يحردث االنخفراض في القيمرة عنرد زيادة القيمرة الدفترية لألصرررررل أو الوحدة المردرة للنقردية عن القيمرة القرابلرة لالسرررررترداد، والتي تمثل 
صررا تكاليف البيع على أسرراس القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصررا تكاليف االسررتبعاد والقيمة الحالية. يتم احتسرراب القيمة العادلة ناق

البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشرروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسرعار القابلة للمالحظة في السروق 
د التدفقات ناقصرا التكاليف العرضرية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحدي

النقدية على أسراس الموازنة التقديرية خطة العمل للسرنوات الخمس القادمة وال تشرمل أنشرطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها بالشرركة 
بعد أو االسررتثمارات المسررتقبلية الهامة التي من شررأنها تعزيز أداء األصررل للوحدة المدرة للنقدية الخاضررعة الختبار االنخفاض في 

مة. تتأثر القيمة القابلة لالسرترداد بمعدل الخصرم المسرتخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصرومة وكذلك صرافي التدفقات النقدية القي
 الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 
 تحديد مدة عقود اإليجار

لحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد، أو عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة ا
عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار فقط في حال ما 

 إنهائه(.إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد اإليجار )أو عدم 
 

 تتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث هام أو تغير هام في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم وأنه يقع تحت سيطرة المستأجر.
 
 تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية  3-4

المعدات على التوالي يتعلق واآلالت وإن العمر اإلنتاجي المستخدم إلطفاء أو استهالك الموجودات غير الملموسة أو الممتلكات 
افع باألداء المستقبلي المتوقع للموجودات المستحوذ عليها وحكم اإلدارة بناًء على التقييم الفني للفترة التي سيتم على مداها تحقيق المن

من األصل. ويحدد قسط االستهالك الدوري بعد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية  االقتصادية 
عمر ذلك األصل. إن القيمة المتبقية المتوقعة لألصل لها تأثير مباشر على االستهالك المحمل في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد 

يمة المتبقية لموجودات الشركة من قبل اإلدارة بناًء على التقييم الفني وقت شراء األصل ويتم مراجعتها سنويًا األعمار اإلنتاجية والق
للتأكد من مدى مالئمتها. كما يتم تحديد األعمار اإلنتاجية على أساس الخبرة السابقة بشأن موجودات مماثلة باإلضافة إلى توقعات 

 على أعمار تلك الموجودات مثل التغيرات التقنية. األحداث المستقبلية والتي قد تؤثر
 
 التقدير االكتواري  3-5

(، مع 19يتم تجنيب مخصرص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة بموجب معيار المحاسربة الدولي )
تم إثبات المخصرررص على أسررراس القيمة الحالية اللتزامات األخذ في االعتبار نظام العمل للدولة المعنية التي تعمل فيها الشرررركة. ي

المنافع المحددة للموظفين. يتم احتسرراب القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باسررتخدام االفتراضررات المتعلقة بمتوسررط المعدل 
ت المسرتخدمة وفق أسرس ثابتة لكل السرنوي للزيادة في الرواتب ومتوسرط فترة العمل ومعدل الخصرم المالئم. يتم احتسراب االفتراضرا

فترة وتعكس أفضرل التقديرات لدى اإلدارة. يتم وضرع معدالت الخصرم وفقًا ألفضرل التقديرات المتاحة عن عائدات السروق المتوفرة 
ساس آخر، إذ حاليًا بتاريخ إعداد القوائم المالية مع الرجوع إلى منحنى مقايضات أسعار العموالت في المملكة العربية السعودية أو أ

 ينطبق ذلك.
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 األراضي   
 لاير سعودي

 المباني
 لاير سعودي

السيارات 
 والشاحنات
 لاير سعودي

 اآلالت والمعدات
 لاير سعودي

األثاث 
 والتركيبات
 لاير سعودي

األجهزة 
 والمعدات

 لاير سعودي
 األقفاص

 لاير سعودي

األدوات 
 والمعدات

 لاير سعودي

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 لاير سعودي 
 اإلجمالي

 لاير سعودي
           التكلفة:

، ة)معدل 2020يناير  1في 
 1,858,319,581 124,910,415  5,262,310   106,165,905  27,618,522   13,101,419   552,312,901   553,816,569  450,297,086   24,834,454  (34إيضاح 
 115,416,964 67,929,580  458,619   1,716,660   1,492,396   3,014,423   2,905,619   28,027,046   9,872,621     -  إضافات
    -  ( 36,435)     -     -     -     -     -     -   36,435     -  تحويالت

 ( 75,846,567) ( 1,120,740)    -  ( 9,724,262) ( 6,436,926) ( 78,628)  ( 406,137)  ( 57,127,351) ( 952,523)     -  استبعادات

 1,897,889,978 191,682,820  5,720,929   98,158,303  22,673,992  16,037,214 554,812,383   524,716,264 459,253,619  24,834,454 2020ديسمبر  31في 

           
           االستهالك المتراكم:

)معدل،  2020يناير  1في 
  1,253,048,888     -    3,758,387   95,444,199   21,709,171   9,243,474   359,771,921   456,808,951   306,312,785     -  (34إيضاح 

  84,949,468      -    275,499   3,475,205   2,135,212   749,126  34,398,546  29,355,384  14,560,496    -  المحملة للسنة 
 ( 73,629,553)      -      -  ( 9,724,213) ( 6,430,063) ( 61,518)  ( 406,114)  ( 56,871,710)  ( 135,935)     -  استبعادات 

  1,264,368,803    -   4,033,886   89,195,191  17,414,320 9,931,082 393,764,353 429,292,625 320,737,346    -  2020ديسمبر  31في 

           
           صافي القيمة الدفترية: 

 633,521,175 191,682,820  1,687,043   8,963,112   5,259,672   6,106,132   161,048,030  95,423,639   138,516,273  24,834,454 2020ديسمبر  31في 

 

 (. 17لصندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح : ال شيء( تم رهنها 2019مليون لاير سعودي ) 2.7تشمل األراضي قطعتي أرض بقيمة  (أ

 ع احتياجات الشركة ومعايير السالمة العامة. تمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي المشاريع الخاصة بتطوير محطات الشركة وطاقتها االستيعابية وتطوير خطوط اإلنتاج بما يتناسب م (ب
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 األراضي    
 لاير سعودي

 المباني
 لاير سعودي

السيارات 
 والشاحنات
 لاير سعودي

 اآلالت والمعدات
 لاير سعودي

األثاث 
 والتركيبات
 لاير سعودي

األجهزة 
 والمعدات

 لاير سعودي
 األقفاص

 لاير سعودي

األدوات 
 والمعدات

 لاير سعودي

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعودي

           التكلفة:
، ة)معدل 2019يناير  1في 

 (34إيضاح 
      

24,834,454  
      

444,094,083  
      

513,717,900  
      

483,937,926  
      

21,741,899  
      

24,986,656  
      

104,532,405  
      

5,264,437  201,421,808 1,824,531,568 
 76,845,492 30,208,639 187,750 1,633,500 2,049,319 746,956  787,857  40,488,900 742,571    -  إضافات
    -  ( 106,720,032)    -  - 867,477 -  81,163,623  9,769 24,679,163    -  تحويالت

 ( 43,057,479)     -  ( 189,877)    -  ( 284,930) ( 9,387,436) ( 13,576,505)  ( 400,000) ( 19,218,731)    -  استبعادات

، 2019ديسمبر  31في 
 1,858,319,581 124,910,415  5,262,310    106,165,905  27,618,522   13,101,419   552,312,901    553,816,569   450,297,086  24,834,454  (34)معدل، إيضاح 

           
           االستهالك المتراكم:

)معدل،  2019يناير  1في 
 1,208,613,756    -  3,688,409 92,251,144 18,860,561 17,666,260 345,011,311 420,361,395 310,774,676    -  (34إيضاح 

  86,392,579     -  256,880 3,193,055 3,037,732 682,783 28,134,133 36,847,556 14,240,440    -  المحملة للسنة
 ( 41,957,447)     -  ( 186,902)     -  ( 189,122)  ( 9,105,569) ( 13,373,523)  ( 400,000)  ( 18,702,331)    -  استبعادات 

، 2019ديسمبر  31في 
 1,253,048,888    -   3,758,387   95,444,199   21,709,171  9,243,474  359,771,921 456,808,951 306,312,785    -  (34)معدل، إيضاح 

           
           صافي القيمة الدفترية:

 605,270,693 124,910,415 1,503,923 10,721,706 5,909,351 3,857,945   192,540,980  97,007,618   143,984,301 24,834,454 2019ديسمبر  31في 

)معدل،  2019يناير  1في 
 24,834,454 (34إيضاح 

      
133,319,408  

       
93,356,505  

      
138,926,615  

       
4,075,639  

       
6,126,095  

       
12,281,261  

      
1,576,028  201,421,808 615,917,813 
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 2020 

 لاير سعودي 

 2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح

 لاير سعودي 
    

 72,898,133  71,613,163 ( 22تكلفة إيرادات )إيضاح 
 11,044,224  11,037,657 ( 23مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 

 2,450,222  2,298,648 ( 24مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 84,949,468  86,392,579 

 
 الموجودات غير الملموسة   -5
 

 . 2021برامج الحاسب اآللي التي من المتوقع االنتهاء منها في عام   من تمثل المشاريع قيد التنفيذ مراحل
 

 
 برامج الحاسب اآللي 

 لاير سعودي 
 المشاريع تحت التنفيذ

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
    التكلفة

 36,953,090 4,619,716 32,333,374 في بداية السنة 
 7,384,027 - 7,384,027 إضافات 

 - (1,457,160) 1,457,160 تحويالت  

 44,337,117 3,162,556 41,174,561 في نهاية السنة 
    

    اإلطفاء المتراكم 
 4,663,370 - 4,663,370 في بداية السنة  
 6,778,712 - 6,778,712 المحملة للسنة  

 11,442,082 - 11,442,082 في نهاية السنة  
    
    صافي القيمة الدفترية  

 32,895,035 3,162,556 29,732,479 2020ديسمبر    31في 

 
 

 
 برامج الحاسب اآللي 

 لاير سعودي 
 المشاريع تحت التنفيذ

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
    التكلفة

 23,828,465 23,828,465 - في بداية السنة 
 13,124,625 13,124,625 - إضافات  
 - (32,333,374) 32,333,374 تحويالت  

 36,953,090 4,619,716 32,333,374 في نهاية السنة 
    
    اإلطفاء المتراكم  
 - - - في بداية السنة  

 4,663,370 - 4,663,370 المحمل للسنة 

 4,663,370 - 4,663,370 في نهاية السنة  
    
    صافي القيمة الدفترية  

 32,289,720 4,619,716 27,670,004 2019ديسمبر   31

 23,828,465 23,828,465 - 2019يناير  1في  

 
  



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(   -5
 

 تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة على النحو التالي: 
 

 2020 
 لاير سعودي 

 2019 
 لاير سعودي 

    
 3,334,954  3,077,859 ( 22تكلفة إيرادات )إيضاح 

 328,416  2,154,502 ( 23مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 
 1,000,000  1,546,351 ( 24مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 6,778,712  4,663,370 

 
 االستثمارات العقارية   -6
 

العقارية األراضي والمباني المؤجرة، حيث أن بعض هذه العقارات مؤجر ألطراف خارجية بموجب عقود إيجار تمثل االستثمارات 
 تشغيلي، وتتكون مما يلي:

 

 
 األراضي 

 لاير سعودي
 المباني

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

    التكلفة:

 48,170,336 13,676,164 34,494,172 في بداية ونهاية السنة 

    

    االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 13,676,161 13,676,161 - في بداية ونهاية السنة  

 141,001 - 141,001 انخفاض في القيمة 

 13,817,162 13,676,161 141,001 في نهاية السنة 

    
    صافي القيمة الدفترية

 34,353,174 3 34,353,171 2020ديسمبر  31في 

 34,494,175 3 34,494,172 2019ديسمبر  31في 

 34,494,175 3 34,494,172 2019يناير  1في 

 
مليون لاير سعودي   242.5، وقعت الشركة عقًدا لتأجير قطعة أرض مملوكة للشركة. بلغ إجمالي قيمة عقد اإليجار  2018مايو    9بتاريخ  

، أنهت الشركة جميع اإلجراءات النظامية المتعلقة 2019مايو  29 بتاريخشهًرا.  27سنة، باإلضافة إلى فترة سماح قدرها  20لمدة 
، قامت الشركة بإثبات 2020ديسمبر  31العقد ساري المفعول اعتباًرا من ذلك التاريخ. خالل السنة المنتهية في  بالعقد، وعليه أصبح

لاير سعودي( كدخل من إيجار األرض. بلغ إجمالي الدخل من إيجار  6،586،563: 2019لاير سعودي ) 11,279,069مبلغ قدره 
 لاير سعودي(.    9,311,563: )2019لاير سعودي ) 14,027,819االستثمارات العقارية 

  



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 االستثمارات  العقارية )تتمة(  -6
 

 قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية الخاصة بالشركة
تقنيات إن تقييم االستثمارات العقارية الذي تم إجراؤه من قبل مقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( باستخدام  

قية( التقييم المعتمدة مثل طريقة السوق )نهج المقارنة( وطريقة تقييم التكلفة )طريقة االستبدال( وطريقة تقييم الدخل )طريقة القيمة المتب
 : 2020ديسمبر  31وطريقة السوق )النهج اإلرشادي( بلغ ما يلي كما في 

 

 السنة  اسم الُمقيّم
 القيمة العادلة 
 لاير سعودي 

 مة الدفترية صافي القي 
 لاير سعودي 

مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري )ترخيص رقم  
1210000930) 

 34,353,174 265,065,000 2020ديسمبر  31

 
مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري )ترخيص رقم  

1210000930) 
 34,393,175 232,000,000 2019ديسمبر  31

 
 لالستثمارات العقارية ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. تُصنف القيمة العادلة 

 
 عقود اإليجار وموجودات حق االستخدام  -7
 

 الشركة كمستأجر

سنة. إن التزامات الشركة بموجب   75و    3لدى الشركة عقود إيجار بشأن أراضي مختلفة. تتراوح فترات عقود إيجار األراضي عادة بين  
يجار مضمونة بصك ملكية المؤجر لألراضي المستأجرة. وبشكل عام، يحظر على الشركة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو  عقود اإل

 توضيحهاتأجيرها من الباطن. هناك العديد من عقود اإليجار التي تشمل خيارات التمديد واإلنهاء ودفعات اإليجار المتغيرة، والتي تم 
 .بشكل أكبر أدناه

 

شهًرا أو أقل وعقود اإليجار لمعدات مكتبية منخفضة القيمة. تطبق الشركة إعفاءات   12الشركة أيًضا بعض عقود إيجار آلالت مدتها  لدى  
 اإلثبات على عقود اإليجار هذه فيما يتعلق لبعقود اإليجار قصير األجلل و لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمةل.

 

 موجودات حق االستخدام  7-1
 ا يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة: فيم
 

 
  

 
 2020 

 لاير سعودي

 2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    
 -   5,461,481   الرصيد في بداية السنة 

 7,168,359  - ( 34إضافات خالل السنة )معدلة، إيضاح 
 (1,706,878)  (2,060,027) االستهالك المحمل للسنة

 5,461,481  3,401,454 الرصيد في نهاية السنة 



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 عقود اإليجار وموجودات حق االستخدام )تتمة(   -7
 
 التزامات اإليجار   7-2

 فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار المثبتة والتغيرات خالل السنة: 
 

 
2020 

 لاير سعودي

 2019 
)معدلة، إيضاح 

34 ) 
 لاير سعودي

    
 -  6,969,509 الرصيد في بداية السنة 

 7,174,927  - ( 34إضافات )معدلة، إيضاح  
 ( 454,131)  (2,757,299) مدفوع خالل السنة 

 248,713  338,620 ( 34( )معدلة، إيضاح  26محملة للسنة )إيضاح  تكاليف تمويل

 6,969,509  4,550,830 الرصيد في نهاية السنة 
    

 2,270,578  2,308,953 (34جزء متداول )معدل، إيضاح 

 4,698,931  2,241,877 (34جزء غير متداول )معدل، إيضاح 

 
 في الربح أو الخسارة:  المقيدةفيما يلي بيان المبالغ 

 

2020 
 لاير سعودي

 2019 
)معدلة، إيضاح 

34 ) 
 لاير سعودي

    
 1,706,878  2,060,027 استهالك موجودات حق االستخداممصروف 

 248,713  338,620 ( 34( )معدلة، إيضاح  26مصروف استهالك ناتج عن التزامات اإليجار )إيضاح 
 1,069,106  393,806 مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل
 3,024,697  2,792,453 (34)معدل، إيضاح  إجمالي المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

 
  1,457,232:  2019)  2020لاير سعودي في عام  3,033,157 بلغ إجمالي التدفقات النقدية الصادرة للشركة فيما يتعلق بعقود اإليجار

  2020كما كان لدى الشركة إضافات غير نقدية إلى موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بقيمة ال شيء في عام  لاير سعودي(
 لاير سعودي(.    7,174,927: 2019)
 

 الشركة كمؤجر

الشركة بإثباته إيجار طويلة األجل. بلغ دخل اإليجار الذي قامت  هي عقود هذه عقودإن  ألراضي. ةأبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي
 (. 27لاير سعودي( )إيضاح  9,311,563: 2019لاير سعودي ) 14،027،819خالل السنة  

 
إيجار يتضمن خيارات التمديد. يتم التفاوض على هذه الخيارات من قبل اإلدارة لتوفير المرونة في إدارة محفظة   عقوديوجد لدى الشركة   

مال الشركة. تقوم اإلدارة بممارسة األحكام الهامة عند تحديد ما إذا كان من المؤكد الموجودات المؤجرة ومواكبتها مع احتياجات أع
 بصورة معقولة ممارسة خيار التمديد هذا. 



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 االستثمارات في الشركات الزميلة  -8
 

 تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
 

 

 نسبة الملكية 

 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 يناير 1 
 2019 

 لاير سعودي 
        

 32,650,663  30,702,334  30,587,628  ٪37.57 شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز  

 19,703,249  19,850,029  19,700,076  ٪35 شركة توزيع الغاز الطبيعي  

 26,592,006  28,736,874  29,982,330  ٪35 شركة غاز الشرق  

   80,270,034  79,289,237  78,945,918 
 

 
 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات الزميلة:

 
  

2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 يناير 1 
2019 

 لاير سعودي 
       

 81,896,420  78,945,918  79,289,237  في بداية السنة 

 4,180,478  5,483,808  6,516,288  الحصة في نتائج استثمارات في شركات زميلة 

 (7,130,980)  (5,140,489)  ( 5,535,491)  مستلمة  توزيعات أرباح 

 78,945,918  79,289,237  80,270,034  في نهاية السنة 

 
 

 تتكون الحصة في نتائج الشركات الزميلة مما يلي:
 

  
2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 

 يناير 1 
2019 

 سعودي لاير 
       

 757,244  (220,340)  170,786  شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز 

 1,290,524  1,459,280  1,600,046  شركة توزيع الغاز الطبيعي

 2,132,710  4,244,868  4,745,456  شركة غاز الشرق  

  6,516,288  5,483,808  4,180,478 

 
 
 
 
 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 االستثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(   -8
 

 يبين الجدول التالي ملخًصا للمعلومات المالية الستثمار الشركة في الشركات الزميلة: 
 

 السنة المالية  الدولة  
 إجمالي الموجودات 

 لاير سعودي 
 إجمالي المطلوبات 

 لاير سعودي 

إجمالي حقوق  
 الملكية

 لاير سعودي 
 صافي الدخل 
 لاير سعودي 

       2020ديسمبر    31في 

 454,641 81,425,870 22,983,336 104,409,206 هر1441ذو الحجة  29  المملكة العربية السعودية  شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز 

 4,571,561 56,285,930 20,243,417 76,529,347 2020ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية   شركة توزيع الغاز الطبيعي  

 13,574,239 85,663,801 14,690,678 100,354,479 2020ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية  شركة غاز الشرق   
       
       
       2019ديسمبر  31في   

 680,114 81,731,222 34,667,044 116,398,266 هر1440ذو الحجة  29  المملكة العربية السعودية  شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز 

 4,980,793 56,714,369 21,007,755 77,722,124 2019ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية   شركة توزيع الغاز الطبيعي

 12,128,195 82,105,355 12,500,986 94,606,341 2019ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية  شركة غاز الشرق  

       
       

       2019يناير   1في 

 4,765,176 86,917,778 15,256,350 102,174,128 هر1439ذو الحجة  30  المملكة العربية السعودية  شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز 

 3,930,337 56,294,997 13,842,412 70,137,409 2018ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية   شركة توزيع الغاز الطبيعي

 9,918,243 75,977,160 15,456,713 91,433,873 2018ديسمبر  31  المملكة العربية السعودية  شركة غاز الشرق  

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية   -9
 
 الموجودات المالية  9-1

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

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 سعودي لاير 

 يناير 1 
 2019 

 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

      
 1,017,286,261  787,538,171  665,158,145 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)أ( 
 -  169,114,562  279,498,455 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )ب( 

 -  -  30,000,000 موجودات مالية مقتناة بالتكلفة المطفأة )ج( 

 974,656,600  956,652,733  1,017,286,261 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -أ

 
 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي: 

 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 لاير سعودي 

 يناير 1 
 2019 

 ( 35)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

      
 695,765,800  719,470,000  601,382,000 غير متداولة )إيضاح )أ( أدناه(  -االستثمار في أدوات حقوق الملكية  

 -  48,863,107  44,574,238 صناديق استثمار عقارية مقفلة 
 -  15,633,973  15,523,095 متداولة    - استثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 321,520,461  3,571,091  3,678,812 صناديق استثمار عقارية متداولة 

 665,158,145  787,538,171  1,017,286,261 

 
تم تقييم االستثمارات المذكورة أعاله في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة من خالل خبير تقييم مستقل من الهيئة السعودية للمقيمين  (أ

والذي أصدر تقريًرا عن تقييمات   ، 323/18/893سليمان الدخيل لتقييم المنشتت االقتصادية. ترخيص المكتب رقم    دعبد المجيلتقييمل،  
، واستخدم 2020ديسمبر    31االستثمارات في الشركة الوطنية للغازات الصناعية والشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح كما في  

بية المتحدة نفس طريقة الشركات )طريقة ماركر( لتقييم االستثمار في الشركة الوطنية للغازات الصناعية واالستثمار في الشركة العر
 للزجاج المسطح. 

 
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة، قررت الشركة إثبات انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة  2019خالل عام 

 لاير سعودي. 100،935،15العربية المتحدة للزجاج المسطح بمبلغ 

 
سبتمبر  9و  2020يونيو  21بتاريخ  ةالمنعقد اجتماعاتهاوافقت الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للغازات الصناعية في  (ب

وبالتالي   ٪ ،9مليون لاير سعودي. تبلغ حصة الشركة    700على توزيعات أرباح على الشركاء بقيمة    2020ديسمبر    20  و  2020
 مليون لاير سعودي(. 81: 2019مليون لاير سعودي ) 63بلغت حصتها من هذه التوزيعات 

  



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -9
 
 الموجودات المالية )تتمة(  9-1
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(   -أ

 
 حركة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: فيما يلي بيان

 
 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 لاير سعودي 

 
 يناير 1
 2019 

 لاير سعودي 
 

     
 855,923,371  1,017,286,261  787,538,171  في بداية السنة 

 531,462,319  154,053,027  - إضافات خالل السنة 
 (499,937,149)  (417,645,616)  - استبعادات خالل السنة 

 129,837,720  33,844,499  ( 122,380,026) التغيرات في القيمة العادلة 

 1,017,286,261  787,538,171  665,158,145  في نهاية السنة 

 
 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:فيما يلي بيان الحركة في المكاسب غير المحققة من  

 
 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 لاير سعودي 

 
 يناير 1
 2019 

 لاير سعودي 
      

 508,130,772  637,968,492  668,338,677 في بداية السنة 
 129,837,720  33,844,499  ( 122,380,026) التغير في القيمة العادلة 

 مكاسب محققة من بيع استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

-  (3,474,314)  - 

 637,968,492  668,338,677  545,958,651 في نهاية السنة 

 
 خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من  -ب

 
 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما يلي:

 
 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 لاير سعودي 

 
 يناير 1
 2019 

 لاير سعودي 
      

 -  65,532,785  70,035,912 محفظة أوراق مالية متداولة    

 -  74,341,217  78,785,989 أدوات دين بدخل ثابت    
 -  29,240,560  30,676,554 صندوق جدوى للمرابحة باللاير السعودي 

 -  -  100,000,000 استثمار في صناديق مقفلة    

 279,498,455  169,114,562  - 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -9
 
 الموجودات المالية )تتمة(  9-1
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( -ب
 

 كانت حركة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة خالل السنة على النحو التالي: 
 

 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
)معدلة، إيضاح  

34) 
 سعودي لاير 

 
 يناير 1
 2019 

 لاير سعودي 
 

     
 -  -  169,114,562 في بداية السنة 

 -  158,000,000  100,000,000 إضافات خالل السنة 
 -  -  - استبعادات خالل السنة 

 -  11,114,562  10,383,893 التغيرات في القيمة العادلة 

 -  169,114,562  279,498,455 في نهاية السنة 

 
 الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة   -ج

 
 تتكون الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة مما يلي:

 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 يناير 1 
 2019 

 لاير سعودي 
 

     

 -  -  30,000,000 صكوك   

 30,000,000  -  - 

 
 .2025نوفمبر  30استثمارات في صكوك صادرة من بنك محلي في المملكة العربية السعودية وتاريخ استحقاقها يمثل البند أعاله 

 
 المطلوبات المالية  9-2
 

 تاريخ االستحقاق  معدل العمولة الفعلي  
 2020 

 لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 
      المطلوبات المتداولة بدون عمولة 

 97,832,410  111,055,415 أقل من سنة  عمولة بدون  دائنون تجاريون 
 161,266,788  190,077,960 أقل من سنة  بدون عمولة  مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

      المطلوبات المتداولة المرتبطة بعمولة
 2,270,578  2,308,953 أقل من سنة  ٪5.8 التزامات إيجار 

 قرض ألجل 
 ة أتعاب مقدم

 -  32,000,000 أقل من سنة  + مصاريف متابعة  

      
      المطلوبات غير المتداولة المرتبطة بعمولة 

 4,698,931  2,241,877 أكثر من سنة  ٪5.8 التزامات إيجار 

 قرض ألجل 
 ة أتعاب مقدم

 -  143,641,682 2025-2022 مصاريف متابعة  + 

 203,601,753  156,481,393 أكثر من سنة  ٪2.1 التزامات المنافع المحددة للموظفين 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -9
 
 المطلوبات المالية )تتمة(  9-2
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية
 

 2020يناير  1 
 لاير سعودي 

 التدفقات النقدية 
 لاير سعودي  

عقود اإليجار  
 الجديدة

 سعودي لاير 

ديسمبر   31
2020 

 لاير سعودي 
     

 175,641,682 - 175,641,682 - قروض ألجل، صافي 
 2,241,877 - (2,457,054) 4,698,931 التزامات إيجار 

 2,308,953 - 67,076 2,241,877 جزء متداول  - التزامات إيجار 
 180,192,512 - 173,251,704 6,940,808 إجمالي المطلوبات من األنشطة التمويلية 

 
 ، صافيمخزون -10

 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 18,866,575  16,060,925  22,900,392 غاز
 136,994,967  113,873,628  92,661,506 اسطوانات غاز 

 6,939,308  5,009,824  8,617,019 خزانات 
 67,708,757  71,619,791  66,550,750 ومواد أخرى قطع غيار 

 230,509,607  206,564,168  190,729,667 المجموع 
 (26,149,124)  (31,680,057)  ( 30,214,926) مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمة

 (1,652,013)  (8,187,512)  ( 2,766,109) مخصص إحالل اسطوانات غاز وأخرى 

 157,748,632  166,696,599  202,708,470 

 
على تكلفة البضاعة وقدرها   2020ديسمبر  31تشتمل تكلفة اإليرادات الظاهرة في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 لاير سعودي(. 1,271,297,531:  2019لاير سعودي ) 1,314,499,279
 

 المتقادمة وبطيئة الحركة خالل السنة:فيما يلي بيان الحركة في مخصص البضاعة 
 

 2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 2019يناير  1 
 لاير سعودي 

      
 12,259,578  26,149,124  31,680,057 في بداية السنة 
 13,889,546  5,530,933  - المحملة للسنة 

 -  -  ( 1,465,131) مخصص عكس 

 26,149,124  31,680,057  30,214,926 في نهاية السنة 
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 )تتمة( ، صافيمخزون -10
 

 فيما يلي بيان الحركة في مخصص إحالل اسطوانات الغاز وأخرى خالل السنة:
 

 2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 2019يناير  1 
 لاير سعودي 

      
 46,901,418  1,652,013  8,187,512 في بداية السنة 

 -  28,832,902  6,041,144 ( 22المحمل للسنة )إيضاح 
 -  -  ( 1,472,072) ( 22)إيضاح  مخصص عكس 

 (39,571,468)  (22,297,403)  ( 9,990,475) مبالغ مشطوبة 
 (5,677,937)  -  - مخصص مستخدم لقاء البضاعة التالفة 

 1,652,013  8,187,512  2,766,109 في نهاية السنة 

 
 ، صافيالذمم المدينة  -11

 
 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 يناير 1 
 2019 

 لاير سعودي 
      

 21,707,149  48,405,923  51,618,322 مدينون تجاريون
 -  4,201,508  9,984,873 ذمم غير تجارية  

 21,707,149  52,607,431  61,603,195 المجموع 
 (6,431,068)  (14,013,311)  ( 16,121,734) المتوقعة مخصص خسائر االئتمان 

 45,481,461  38,594,120  15,276,081 

 الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 

يوماً من تاريخ نهاية الشهر. حصلت الشركة على ضمانات   15إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة سدادها عادة من  
 لاير سعودي(. 17,036,100  :2019لاير سعودي ) 17,783,499بشأن بعض الذمم المدينة بلغت 

 
 عة بشأن الذمم المدينة التجارية:فيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوق

 
2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 

 يناير 1 
2019 

 لاير سعودي 
      

 5,256,000  6,431,068  14,013,311 في بداية السنة 
 1,175,068  7,582,243  2,108,423 ( 24المحمل للسنة )إيضاح 

 6,431,068  14,013,311  16,121,734 في نهاية السنة 

 
يتم تقدير خسائر  تقوم الشركة بقياس مخصص الخسائر للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليل
المدينين وتقييم المركز المالي الحالي للمدين، مع تعديله بالعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يعمل فيه  

 كل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع لألوضاع بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

45 

 )تتمة( ذمم مدينة، صافي -11
 

 أيام التأخر في السداد  
غير متأخرة   

 السداد 
  لاير سعودي

 يوًما 1-30
  لاير سعودي

 يوًما 31-90
  لاير سعودي

 يوًما 91-180
  لاير سعودي

181-365  
 يوًما 

  لاير سعودي

   365أكثر من
 يوًما

  لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعوي
              2020ديسمبر  31في 
 61,603,195  16,249,149  5,397,866  5,270,250  8,295,220  12,872,739  13,517,971 مدينةذمم 

معدل الخسائر المتوقعة % )تم  
 تقريبه(

2 ٪  1 ٪  2 ٪  7 ٪  26 ٪  85 ٪  
 

 16,121,734  13,751,051  1,391,834  365,021  205,224  170,368  238,236 خسائر االئتمان المتوقعة

              

              2019ديسمبر  31في 
 52,607,431  10,747,761  8,408,835  9,711,785.00  10,309,001  5,843,125  7,586,924 ذمم مدينة

معدل الخسائر المتوقعة % )تم  
 تقريبه(

0.30 ٪  0.40 ٪  0.95 ٪  7.67 ٪  30.79 ٪  98.03 ٪   

 14,013,311  10,536,206  2,589,034  745,042  97,492  23,137  22,400 خسائر االئتمان المتوقعة

              

              2019يناير  1في 
 30,351,639  6,519,087  5,100,405  5,890,714  6,252,957  3,544,166  3,044,310 ذمم مدينة

معدل الخسائر المتوقعة % )تم  
 تقريبه(

0.36 ٪  0.22 ٪  0.74 ٪  5.98 ٪  22,47 ٪  74,67 ٪   

 6,431,068  4,867,580  1,146,041  352,495  46,241  7,854  10,857 خسائر االئتمان المتوقعة
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 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى: -12
 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 2,244,044  8,698,083  16,344,112 ضريبة قيمة مضافة مدينة 
 795,833  795,833  11,243,900 إيرادات مستحقة 

 5,599,136  6,368,987  7,101,459 ذمم موظفين 
 2,738,408  9,693,777  5,073,961 دفعات مقدمة لموردين ومقاولين 

 ً  11,474,802  6,786,527  4,987,051 مصاريف مدفوعة مقدما
 1,918,444  989,416  103,981 مطالبات تأمين

 1,154,809  -  - تأمين اعتمادات مستندية
 12,535,174  7,634,198  4,223,431 أخرى 

 49,077,895  40,966,821  38,460,650 

 
 النقدية وما في حكمها -13

 
 2020 

  لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 38,435,956  107,609,810  177,111,159 أرصدة لدى البنوك
 -  50,000,000  100,000,000 قصيرة األجل ودائع مرابحة 

 277,111,159  157,609,810  38,435,956 

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات مختلفة تتراوح من يوم واحد إلى ثالثة أشهر، وذلك بناء على المتطلبات النقدية العاجلة  (أ
 للشركة، ويتحقق عنها عمولة وفقاً للمعدالت على الودائع قصيرة األجل المعنية.  

غير   بنكيةمن تسهيالت  مليون لاير سعودي(  67,4: 2019سعودي )  مليون لاير 93.3، كان لدى الشركة مبلغ 2020ديسمبر  31كما في  ( ب

 ، على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية. سحوبةم

 
 رأس المال -14

 
لاير  10مليون سهم( قيمة كل منها  75:  2019يناير  1مليون سهم؛ و  75: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 75يتكون رأس المال من 

 سعودي.

 

 االحتياطي النظامي -15
 

من صافي دخل السنة حتى يبلغ مجموع هذا   ٪10طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 
 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. ٪30االحتياطي 

 
بناًء على توصية مجلس اإلدارة على تحويل الفائض   العامة العاديةالجمعية    وافقت(،  2020يونيو    4هر )الموافق  1441شوال    12بتاريخ  

 لاير سعودي إلى حساب الخسائر المتراكمة. 45.551.265من االحتياطي النظامي البالغ 
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 القطاعات التشغيلية -16
 

 ن وحدات أعمال بناًء على المناطق الجغرافية على النحو التالي:وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة م
 

 اإلجمالي   المنطقة الجنوبية   المنطقة الشرقية   المنطقة الغربية   المنطقة الوسطى  2020 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 

 اإليرادات 
         

704,786,251  
       

691,567,563  
       

322,636,053  
          

244,051,733  
 

1,963,041,600 
تكلفة  

 اإليرادات 
       

(573,818,480) 
      

(594,690,429) 
      

(264,844,744) 
         

(213,494,386) 
 

(1,646,848,039 ) 
استهالك 
وإطفاء  

 الموجودات 
         

(22,238,363) 

 
       

(36,809,951) 

 
        

(9,224,152) 

 
            

(7,076,006) 

 

(75,348,472 ) 
استهالك 

موجودات  
حق  

 االستخدام 
           

(1,037,757) 

 

           
(561,864) 

 

           
(262,126) 

 

              
(198,280) 

 

(2,060,027 ) 

 238,785,062  23,283,060  48,305,031  59,505,319  107,691,651 ربح القطاع 

 

 اإلجمالي   المنطقة الجنوبية   المنطقة الشرقية   المنطقة الغربية   المنطقة الوسطى  2019

 
 لاير سعودي 

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 
 لاير سعودي  

 

 اإليرادات 
         

668,420,286  
       

699,391,490  
       

315,594,919  
          

239,151,650  
 

1,922,558,345 
تكلفة  

 اإليرادات 
       

(556,910,551) 
      

(581,284,551) 
      

(251,498,487) 
         

(217,503,325) 
 

(1,607,196,914) 
استهالك 
وإطفاء  

 الموجودات 
         

(24,339,817) 

 
       

(30,128,162) 

 
        

(9,279,400) 

 
            

(6,984,614) 

 

(70,731,993) 
استهالك 

موجودات  
حق  

 االستخدام 
              

(896,916) 

 

           
(448,783) 

 

           
(205,474) 

 

              
(155,704) 

 

(1,706,877) 

 242,922,561  14,508,007  54,611,558  87,529,994  86,273,002 ربح القطاع 

 

اإلدارة العليا بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض أتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقويم األداء. يتم تقوم 
كة تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية. كما أن تمويل الشر

ي ذلك تكاليف التمويل ورواتب ومنافع الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة وإدارات المالية وتقنية المعلومات والقانونية )بما ف
والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والخدمات المساندة والمصاريف واإليرادات األخرى( والزكاة تدار على أساس الشركة وال يتم 

 تشغيلية.توزيعها على القطاعات ال
  



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

48 

  القرض ألجل -17
 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 -  -  188,000,000 أصل المبلغ المستحق 
 -  -  ( 12,358,318) ناقصاً: الجزء غير المطفأ من تكلفة المعامالت

 -  -  175,641,682 صافي المبلغ المستحق 
 -  -  ( 32,000,000) المتداول ناقصاً: الجزء 

 -  -  143,641,682 جزء غير متداول 

 
(، وقعت الشركة على اتفاقية للحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية 2018سبتمبر    27هر )الموافق  1440محرم    17بتاريخ  

 انتاجيةلتصل لطاقة خطوط اإلنتاج والتوزيع  تطويروتحديث مليون لاير سعودي. إن الغرض من القرض هو  203السعودي بقيمة 
سنة. إن القرض بدون عمولة لكنه يحمل فقط أتعاب مقدمة   5الشركة. تمتد مدة القرض على مدى  ألف طن في كافة فروع    1,648قدرها  
مليون لاير سعودي تم دفعها عند بداية القرض وتكلفة المعاملة المتعلقة بأتعاب المتابعة التي تدفع على أساس سنوي على   16.2قدرها 

ض الشروط والتعهدات مثل االحتفاظ بنسب الموجودات المتداولة المطلوبة مدى فترة القرض. إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه القروض بع
خالل مدة القرض، واالحتفاظ بنسبة معينة من المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة، والمبالغ التي يتم إنفاقها سنوياً على المصاريف 

 (.4مليون لاير سعودي )إيضاح  17.6قدرها   الرأسمالية. تتضمن االتفاقية أيًضا تعهدات خاصة بسبع قطع أراضي بتكلفة
 

مليون لاير سعودي، بعد أن قام الصندوق بخصم تكاليف التمويل  186.8 والبالغ، استلمت الشركة التمويل بالكامل 2020خالل عام  
اعتباًرا   غير متساوية  أقساط نصف سنوية  عشرة  مليون لاير سعودي مقدًما وفقًا التفاقية العقد. تم جدولة سداد التمويل على  16.2البالغة  

، قامت الشركة أيًضا باالنتهاء من رهن قطعتي أرض إلى صندوق 2020(. خالل عام  2020أكتوبر    2هر )الموافق  1442صفر    15من  
 التنمية الصناعية السعودي، وال تزال عملية رهن قطع األراضي الخمس المتبقية قيد اإلجراء.

 

 بنكيةمن تسهيالت  مليون لاير سعودي( 67,4: 2019سعودي ) مليون لاير 93.3، كان لدى الشركة مبلغ 2020ديسمبر  31كما في 
 ، على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية.سحوبةمغير 

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين -18

 

 
2020 

  لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 180,506,439  188,400,062  203,601,753 بداية السنة في 
 24,593,955  12,204,044  11,774,419 تكلفة الخدمة الحالية 

 6,204,374  7,223,097  5,762,346 تكلفة العمولة 
 (9,882,407)  (16,599,768)  ( 39,511,203) مدفوع خالل السنة 

 (13,022,299)  12,374,318  13,779,392 المنافع المحددة للموظفين خسائر/ )مكاسب( إعادة قياس التزامات 
 -  -  ( 38,925,314) محول إلى منافع الموظفين المستحقة 

 188,400,062  203,601,753  156,481,393 في نهاية السنة 

 
 مؤهل مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري

 
 فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري: 

 2020 
  لاير سعودي 

 2019 
 لاير سعودي 

 2019يناير  1 
 لاير سعودي 

 
     

 ٪3.50  ٪3.75  % 2.1 معدل الخصم 
 % 4.00  % 4.50  % 4.5 الزيادات المستقبلية في الرواتب 

 60  60  60  سن التقاعد
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة( -18
 

ها في  يتم اثبات كافة التغيرات في التزامات المنافع المحددة للموظفين في الربح أو الخسارة، فيما عدا األرباح االكتوارية والتي يتم اثبات
 الدخل الشامل اآلخر. 

 
 الحساسية تحليل 

المالية،   السنة تم تحديد تحليل الحساسية المعروض أدناه وفق التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية 
 مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. يمثل المبلغ الموجب زيادة في االلتزام، بينما يمثل المبلغ السالب نقص في االلتزام. 

 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

      معدل الخصم 
 (10,546,000)  (13,749,000)  146,054,000 ( ٪1زيادة )

 11,804,000  9,534,000  169,732,000 ٪ 1النقص بواقع 
      الزيادة المستقبلية في الرواتب 

 11,528,000  5,776,000  169,256,000 ( ٪1زيادة )
 (10,506,000)  (13,285,000)  146,256,000 ٪ 1النقص بواقع 

 
 فيما يلي بيان الدفعات المتوقعة أو المساهمات للموظفين خالل السنوات المستقبلية:

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
   

  26,163,871   7,475,790 المالية السنوية القادمة(  السنة شهًرا القادمة ) 12خالل الر 

  61,347,904   37,378,950 سنوات 5إلى   2ما بين 

  116,089,978   111,626,653 سنوات 5أكثر من 
 ──────── ──────── 
 156,481,393 203,601,753 
  ════════  ════════ 

 
 األخرى المتداولة المصاريف المستحقة والمطلوبات -19

 
 

2020 
  لاير سعودي 

2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

 2019يناير  1 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

 
     

 23,792,791  29,223,733  53,049,848 منافع موظفين مستحقة )إيضاح )أ( أدناه(
 37,076,108   40,031,295  39,161,121 توزيعات أرباح مستحقة 

 25,782,976  30,070,028  35,726,711 دفعات مقدمة من العمالء 
 18,911,962  27,389,468  27,389,468 أ( -6-34)إيضاح )ب( أدناه وإيضاح  مبالغ محصلة تحت التسوية 

 6,483,797  20,559,163  25,107,716 مصاريف مستحقة الدفع 
 2,876,714   2,882,070  3,275,000 المنبثقة عنه مكافتت مجلس اإلدارة واللجان 

 3,806,380  3,333,400  3,164,700 تأمين عمالء
 950,000   2,236,770      -     غير مستحقة إيرادات 

 2,843,691  5,540,861  3,203,396 أخرى   

 190,077,960  161,266,788  122,524,419 

 
  



والتصنیع األھلیة شركة الغاز 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٠

(تتمة) األخرىلمتداولةاوالمطلوبات المصاریف المستحقة  -١٩

ملیون لایر سعودي، والذي أنشأه مجلس إدارة الشركة ١٢٫١تضمن الرصید أعاله الرصید المتعلق ببرنامج التقاعد المبكر البالغ  ) أ
. تم احتساب تكالیف البرنامج وفًقا لسیاسات منافع الموظفین بالشركة والتي تعتمد بشكل أساسي على الراتب ٢٠٢٠خالل عام 

حالي وسنوات الخدمة وسنوات الخدمة حتى سن التقاعد الطبیعي. نظًرا ألنھ من المتوقع أن تتم تسویة منافع نھایة الخدمة ال
المالیة السنویة التي یتم فیھا إثبات منافع نھایة الخدمة، فإن الشركة تطبق متطلبات السنةبالكامل قبل اثني عشر شھًرا بعد نھایة  

ألجل. یتم احتساب المخصص بمجرد موافقة الموظف على البرنامج.منافع الموظفین قصیرة ا

، وبشكل رئیسي دفعات من العمالء لشراء خزانات الغاز متنوعیننقدیة مستلمة من عمالءتحصیالتیمثل الحساب أعاله ) ب
معامالت قائمة لعدة سنوات، والتي لم یطالب بھا العمالء المعنیون. الحساب  ھذایتضمن.  ومعامالت أخرىوالمنتجات األخرى

أیضًا، سنوات وما فوق في الدخل، إذا لم تتم المطالبة بھا. ٣لمدة قائمةأي مبالغ بتسجیلأقرت الشركة سیاسة جدیدة تقضي 
من خالل ھذا الحساب إلى جانب ا توجیھھتم التي )، و)أ(٦-٣٤بالكامل في إیضاح ا (المفصح عنھحدثت عملیات اختالس 

.بھذا الحسابةغیر متعلقملیون لایر سعودي ١٫٧حسابات أخرى، والذي یشمل 

الزكاة المستحقة -٢٠

تم احتساب مخصص الزكاة وفقاً لألساس التالي:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٬٥٦٦٬٥٠٩٬٩١٦١٬٥٩٦٬١٠٨٬٩٣٧حقوق المساھمین

٨٩٩٥٥٣٬٩٠١٬٤١٥٬٨٢٧٬٢٥٧مخصصات أول المدة وتسویات أخرى
)١٬٧٩٢٬٥٣٧٬٨٩٩()١٬٥٦٧٬٢٩٨٬٤٦٤(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل

١٥٥٣٬١١٣٬٣٥٢١٩٬٣٩٨٬٢٩٥
١٦٢٬٥٨٠٬٠٠٤١٨٧٬٣٧٢٬٩٦١الدخل المعدل للسنة

١٬٢٦٨٬٨٠٦٬٧٠٦٤٠٦٬٧٧١٬٢٥٦الوعاء الزكوي

.نشأت الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة بصورة أساسیة نتیجة للمخصصات غیر المسموح بھا عند احتساب الدخل المعدل للسنة

تتكون الحركة في مخصص الزكاة مما یلي:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٨٢٬٩٨٠٬٦٩٦٧٨٬٢٤٤٬٦٧٢في بدایة السنة
١٢٬٥٥٨٬٧٩٧٣٥٬٥٧٤٬٩١٨مخصص السنة

)٣٠٬٨٣٨٬٨٩٤()١٠٬٢٣٧٬٢٥٠(مدفوع خالل السنة
٨٥٬٣٠٢٬٢٤٣٨٢٬٩٨٠٬٦٩٦في نھایة السنة
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 المستحقة )تتمة(الزكاة  -20
 

 فيما يلي أدناه تفاصيل الزكاة المحملة خالل السنة: 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
 

     
 4,109,994  10,169,281  12,558,797 مخصص السنة الحالية 

 5,410,847  25,405,637  - ربوط سنوات سابقة 

 9,520,841  35,574,918  12,558,797 للسنة إجمالي مصروف الزكاة 

 

 الربوط الزكوية

 .2004حصلت الشركة على الربط النهائي بشأن موقفها الزكوي حتى نهاية عام 

 

 2007حتى  2005الربوط الزكوية للسنوات  

، ونتج عنه مبلغ 2007حتى   2005الزكوية النهائية للشرركة عن السرنوات من   أصردرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )لالهيئةل( الربوط
لاير سررعودي. قامت الشررركة باالعتراض على هذه الربوط لدى لجنة االسررتئنافية. لم يتم االنتهاء من االعتراض حتى   39إضررافي قدره 

 ي في هذا الصدد.مليون لاير سعود 39هذا التاريخ، وقدمت الشركة ضمانًا بنكيًا للهيئة بمبلغ 

 
 2010و  2008الربوط الزكوية لعامي 

مليون لاير سعودي إلى الهيئة وذلك عن الربوط للسنوات من  27، توصلت الشركة إلى تسوية وقامت بسداد مبلغ 2019خالل عام 
 .  2010إلى  2008

 
 2013حتى  2011الربوط الزكوية للسنوات 

 . 2013حتى  2011الزكوية عن السنوات  لم تستلم الشركة الربوط
 

 2018حتى  2014الربوط الزكوية للسنوات 
مليون لاير   40، والتي نتج عنها مبلغ إضافي قدره 2018إلى  2014، استلمت الشركة الربوط الزكوية لألعوام من 2020خالل عام 

 . لم يتم االنتهاء من االعتراض حتى هذا التاريخالمعنية. سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على هذه الربوط لدى اللجنة االستئنافية 
 

 2019الربط الزكوي لعام   
 ، ولم تقم الهيئة بإجراء أي ربط بعد.2019قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن عام 

 
 اإليرادات  -21

 

 2020 
  لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

    

 1,808,771,648  1,813,937,873 مبيعات غاز

 97,342,449  135,457,842 مبيعات اسطوانات غاز وخزانات وقطع توصيل
 16,999,452  16,028,479 إيرادات خدمات ونقل وتركيب

 4,859,589  1,065,411 مشاريع تجارية أخرى
 (5,414,793)  (3,448,005) مرتجعات مبيعات

 1,963,041,600  1,922,558,345 
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 )تتمة(  اإليرادات -21
 

 توقيت إثبات اإليرادات

 
2020 

  لاير سعودي

 2019 
 لاير سعودي

 
 1,917,698,756  1,961,976,189 بضاعة وخدمات محولة عند نقطة من الزمن 

 4,859,589  1,065,411 خدمات محولة على مدى الزمن 

 
 تكلفة اإليرادات -22
 

 2020 
  لاير سعودي

2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    

 1,177,649,613  1,193,974,454 المباع غازالتكلفة 

 210,664,325  240,359,499 تكاليف موظفين
 93,647,918  120,524,825 تكلفة اسطوانات غاز وخزانات وقطع توصيل  

 72,898,133  71,613,163 (4استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
 46,634,173  44,615,768 قطع غيار أخرى 

 30,188,923  34,257,861 مصاريف العمليات
 9,126,909  7,760,148 مصاريف تأمين

 28,832,902  4,569,072 ( 10مخصص إحالل اسطوانات غاز، صافي )إيضاح  
 3,334,954  3,077,859 (5إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 1,706,877  2,060,027 (6االستخدام )إيضاح استهالك موجودات حق 
 4,335,000  950,401 تكلفة مشاريع تجارية أخرى

 616,057  493,461 إصالحات خارجية 

 1,724,256,538  1,679,635,784 

 
 مصاريف البيع والتوزيع -23

 

 2020 
  لاير سعودي

2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    

 58,146,697   57,325,815  تكاليف موظفين
 11,044,224  11,037,657 (4استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 328,416  2,154,502 (5إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 1,808,927  2,721,228 دعاية وإعالن 

 1,354,838  1,453,244 تأمين
 10,364,990  - استشارات فنية

 6,986,899  7,279,725 أخرى 

 81,972,171  90,034,991 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  -24
 

 2020 
  لاير سعودي

2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    
 57,015,184  51,190,824 تكاليف موظفين

 18,007,431  27,422,647 دعم فني وتراخيص تطبيقات حاسب آلي 
 11,581,570  6,243,616  واستشارات مهنيةأتعاب 

 5,460,916  5,156,507 مكافتت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
 8,477,506  4,000,000 أ(-6-34مصاريف استثنائية )إيضاح 

 2,097,225  2,933,053 منافع عامة
 2,450,222  2,298,648 (4استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 7,582,243  2,108,423 ( 11خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح مخصص 
 -  1,742,456 مخصص قضايا عمالية 

 1,000,000  1,546,351 (5إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 745,036  1,073,809 رسوم تأشيرات وتراخيص

 1,811,927  792,985 بنكية  مصاريف
 498,645  289,300 تأمين

 135,858  215,344 وصيانةإصالح 
 8,652,451  9,946,057 أخرى 

 116,960,020  125,516,214 

 
 دخل االستثمارات، صافي -25

 

 2020 
  لاير سعودي

2019 
 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    
 81,921,813  65,952,201 توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 9,311,563  14,027,819 ( 6دخل إيجار من استثمارات عقارية )إيضاح 
 11,114,562  10,383,892 التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 3,122,537  1,812,928 ( 13دخل عمولة من ودائع المرابحة قصيرة األجل )إيضاح 

 92,176,840  105,470,475 

 
 تكاليف تمويل  -26

 

 2020 
 لاير سعودي

 
2019 

 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    
 -  3,841,682 (17زيادة تكاليف المعامالت على القروض )إيضاح )أ( أدناه واإليضاح 

 -  1,864,200 أتعاب متابعة على قرض ألجل 
 248,713  338,620  اإليجارعقود التزامات  على تكاليف تمويل

 6,044,502  248,713 
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 )تتمة(تكاليف تمويل  -26
 

 كانت حركات تكاليف المعامالت غير المطفأة بما في ذلك آثار زيادة تكلفة المعاملة خالل السنة كما يلي:  (أ

 
  2020 

 لاير سعودي
 2019 

 لاير سعودي
      

 -  -   يناير 1كما في 

 -  16,200,000   زائًدا: تكلفة المعامالت للقروض الجديدة التي تم الحصول عليها 

 -  (3,841,682)   تكاليف المعامالت بشأن القروض :يطرح

 -  12,358,318   ديسمبر 31كما في 

 
 اإليرادات األخرى، صافي -27
 

 2020 
 لاير سعودي

 
2019 

 لاير سعودي
    

 ( 931,529)  7,133,985 مكاسب )خسائر( استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 5,478,575  8,819,464 مبيعات خردة

 -  (252,684) فروقات تحويل عمالت أجنبية

 2,394,232  1,389,817 متنوعة

 17,090,582  6,941,278 

 
 ربح السهم -28

 
يتم احتساب ربح السهم األساسي على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. إن ربح السهم المخفض هو نفسه ربح السهم األساسي، 

 ديسمبر:  31قيام الشركة بإصدار أي أدوات مالية مخصومة كما في وذلك لعدم 
 

2020 
 لاير سعودي

 
2019 

 ( 34)معدلة، إيضاح 
 لاير سعودي

    
 109,443,286  136,892,281 صافي دخل السنة 

 75,000,000  75,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 1.46  1.83 الربح األساسي والمخفض للسهم

 
 توزيعات األرباح -29

 
مليون لاير سعودي  48.75للشركة على توزيعات أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ  العامة العادية ، وافقت الجمعية 2019خالل عام 

  29، وتم توزيع األرباح النقدية على المساهمين بتاريخ  2019مايو    15المنعقد بتاريخ    اعهالاير سعودي/ للسهم( في اجتم  0.65)بواقع .
 . 2019مايو 

 
مليون  146.25السنوية للشركة على توزيعات أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ  العامة العادية ، وافقت الجمعية 2020أبريل  6في  

 . 2019لاير سعودي/ للسهم( والتي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل عام  1.95لاير سعودي )
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -30
 

 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية
، رفعت وزارة النقل دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص انفجار ناقلة غاز للشركة في الرياض خالل عام  2018أغسطس  7في 

، تلقت الشركة حكماً ابتدائياً من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض يفيد برد الدعوى  2020ديسمبر  3بتاريخ . 2012
 (. 36المرفوعة ضد الشركة. انظر إيضاح )

 
  9كما تم رفع دعوى أخرى من قبل النائب العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص نفس الحادث المذكور أعاله بتاريخ  

، أصدرت الدائرة القانونية السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النهائي الذي تضمن تأكيد الحكم الصادر عن الدائرة المرورية 2020يناير 
 الثانية بالمحكمة العامة بالرياض لرد الدعوى المرفوعة ضد الشركة. علًما بأن هذا القرار يتعلق بالحق العام وليس الحق الخاص. 

 
 المحتملة األخرى االلتزامات

مليون لاير سعودي تتعلق بالربوط الزكوية لألعوام من   40(، قامت الهيئة بفرض مبالغ إضافية قدرها  20كما هو مذكور في )اإليضاح  
. وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه المبالغ، وإن اإلدارة ومستشار الزكاة على ثقة بأن هذا االعتراض سيكون 2018إلى  2014

 ح الشركة. لصال
 

 الضمانات
مليون لاير سعودي( يتعلق بالربوط الزكوية للشركة  39: 2019مليون لاير سعودي ) 39قدمت الشركة ضمانًا بنكيًا إلى الهيئة بمبلغ 

 (. 20)إيضاح  2007حتى  2005للسنوات من 
 

مليون  280: 2019مليون لاير سعودي ) 280السعوديةل بمبلغ قدمت الشركة ضمانًا بنكيًا لشركة الزيت العربية السعودية لأرامكو 
 لاير سعودي( بشأن توريد المنتجات البترولية.

 
 مليون لاير سعودي(. 36: 2019مليون لاير سعودي )  15.6بقيمة  2020ديسمبر   31لدى الشركة خطابات اعتماد قائمة كما في  
 

 الضمانات المتعلقة بالشركة المستثمر فيها
لشركة أيًضا ضمان قائم مقابل قرض ممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح الشركة العربية المتحدة للزجاج لدى ا 

 مليون لاير سعودي(. 49: 2019) 2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في  49المسطح )الشركة المستثمر فيها( بمبلغ 
 

 التعهدات
مليون لاير سعودي( تتعلق  136.2: 2019مليون لاير سعودي ) 156.2كة التزامات قدرها ، كان لدى الشر2020ديسمبر  31في 

 باألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة. 
 
تبلغ دفعات اإليجار المستقبلية لعقود اإليجار غير القابلة لإللغاء   .2020ديسمبر    31لدى الشركة عقود إيجار مختلفة لم تبدأ بعد كما في   

لاير سعودي بعد  2,048,160لاير سعودي خالل خمس سنوات و 2,047,227واحدة، و  لاير سعودي خالل سنة  2,241,877هذه 
 ذلك. 
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 ع الجهات ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت م -31
 

تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشتت الخاضعة للسيطرة 
وشروط هذه المعامالت من قبل  أو السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير  

 إدارة الشركة. 
 

 نورد فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الشامل: 
 
 العالقة   االسم 

 شركة زميلة  شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز
 

 ديسمبر: 31المنتهية في فيما يلي بيان المعامالت الهامة واألرصدة ذات العالقة للسنة 
 
 2020 

  لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
 

   
 62,278,124  81,616,117 مشتريات اسطوانات غاز وخزانات

 
 ديسمبر: 31كما في  المدرجة ضمن الدائنون التجاريون فيما يلي بيان األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

 
 2020 

  لاير سعودي 
2019 

 سعودي لاير 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 3,842,420  -  11,271,802 شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.  
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 
 2020 

  لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 
 2019يناير  1 

 لاير سعودي 
      

 5,395,181  6,575,025  6,671,258 رواتب ومنافع كبار موظفي اإلدارة 
 5,322,957  4,953,444  5,156,507 مجلس اإلدارة  ءمكافتت أعضا
 264,530  99,709  276,577 التقاعدمنافع ما بعد 

 10,982,668  11,628,178  12,104,342 اإلجمالي 

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

غ إن األرصدة القائمة كما في نهاية السنة بدون ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبال
خالل السنتين المنتهيتين المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. نشأت األرصدة القائمة في نهاية السنة خالل دورة األعمال العادية. 

 ، لم تنخفض قيمة المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة. 2019و  2020ديسمبر  31في 
 
  



 والتصنيع األهليةشركة الغاز 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

57 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -32
 

واألخرى، بينما تتكون الموجودات المالية الرئيسية الخاصة    الدائنون التجاريونتتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على  
 بالشركة من الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى والنقدية لدى البنوك.

 
 تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان. تقوم اإلدارة العليا بالشركة باإلشراف على إدارة هذه المخاطر.

 
 لسوقمخاطر ا

عار تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األس
 أسعار العموالت ومخاطر العمالت. المخاطر: مخاطرالسائدة في السوق. تشتمل مخاطر السوق على نوعين من 

 
 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. يتم إجراء معامالت 
الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو. تقوم اإلدارة بانتظام بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت. إن  

ة لمخاطر التغيرات في أسعار العمالت األجنبية المتعلقة بالدوالر األمريكي غير جوهرية حيث أن اللاير السعودي مثبت تعرض الشرك
 .2020ديسمبر    31مقابل سعر صرف الدوالر األمريكي، وال يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات هامة بعمالت أجنبية كما في  

ه التغير المحتمل بشركل معقول في أسرعار صررف العمالت: ومع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، يوضرح الجدول التالي الحسراسرية تجا
 تأثر ربح الشركة قبل الزكاة باألثر الناتج عن التغير في سعر صرف العمالت، على النحو التالي:

 
 ٪ 1الزيادة بواقع  

  لاير سعودي 

 ٪ 1النقص بواقع  
 لاير سعودي 

2020 (111,632 )   111,632 
2019 (44,474 )   44,474 

 
 مخاطر السيولة

ية. يتم تقوم الشرركة بمراقبة التوقعات المتغيرة لمتطلبات السريولة في الشرركة للتأكد من أن لديها النقدية الكافية لتلبية االحتياجات التشرغيل
 بالشركة.أخذ هذه التوقعات بعين االعتبار في خطط التمويل الخاصة 

 
المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها.   توضح الجداول التالية تفاصيل تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للشركة لمطلوباتها

 تم إعداد الجدول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناًء على أقرب تاريخ يجب على الشركة سدادها فيه. 
 

 
 التفاصيل

 خالل سنة 
  لاير سعودي 

 سنوات  1-5
  لاير سعودي 

 سنوات  5أكثر من 
  سعودي لاير 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

        
        2020ديسمبر    31في 

 111,055,415  -  -  111,055,415 دائنون تجاريون
 190,077,960  -  -  190,077,960 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 4,550,830  2,230,111  11,766  2,308,953 التزامات إيجار 
 188,000,000  53,000,000  103,000,000  32,000,000 قرض ألجل 

   156,481,393   111,626,653  37,378,950  7,475,790 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 342,918,118  140,390,716  166,856,764  650,165,598 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(    -32
 

 )تتمة(مخاطر السيولة 
 
 

 التفاصيل
 خالل سنة 
  لاير سعودي 

 سنوات  1-5
  لاير سعودي 

 سنوات  5أكثر من 
  لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

        
        2019ديسمبر  31

 97,832,410  -  -  97,832,410 دائنون تجاريون
 6,969,509  4,687,165  11,766  2,270,578 التزامات إيجار 

 161,266,788  -  -  161,266,788 مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصاريف 
 203,601,753  116,089,978  61,347,904  26,163,871 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 287,533,647  61,359,670  120,777,143  469,670,460 

        

 
 
 

 التفاصيل
 خالل سنة 

  لاير سعودي 
 سنوات  1-5

  لاير سعودي 
 سنوات  5أكثر من 

  لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
        

        2019يناير  1في 
 47,423,870  -  -  47,423,870 دائنون تجاريون

 122,524,419  -  -  122,524,419 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 169,948,289  -  -  169,948,289 

 
 أسعار العموالتمخاطر 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. 
ركة تتميز قروض الشركة قصيرة األجل بفترة قصيرة وتحمل معدل عمولة عائم ويتم قيدها بالتكلفة المطفأة. وعليه، تعتقد اإلدارة أن الش

ال تخضع ألية مخاطر أسعار عموالت هامة ألنه من سياسة الشركة تسوية جميع التزامات الديون قصيرة األجل بتاريخ االستحقاق الذي  
 يكون عادة شهًرا واحًدا. 

 
تأثرت بذلك. ومع يوضررررح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسررررعار العموالت المتعلقة بذلك الجزء من القروض التي 

 بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، تأثر ربح الشركة قبل الزكاة باألثر الناتج عن القروض المرتبطة بعمولة عائمة، على النحو التالي:
 
نقطة   45الزيادة بواقع  

 أساس 
  لاير سعودي 

نقطة   45النقص بواقع  
 أساس 

 لاير سعودي 
2020 (571,362 )  571,362 
2019 (11,192)  11,192 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(   -32
 

 مخاطر االئتمان
د تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكب 

  خسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التجارية )بشكل رئيسي الذمم المدينة التجارية والموجودات المالية المتداولة 
 خرى وأرصدة الجهات ذات العالقة( ومن أنشطتها التمويلية، بما في ذلك األرصدة لدى البنوك.األ
 

 المدينون التجاريون
 يوًما. وال يتم تحميل أي عمولة على الذمم المدينة التجارية القائمة.  45تبلغ متوسط فترة االئتمان الممنوحة 

إعداد كل قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يتم  يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ 
تحديد نسب المخصص بناًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة. تعكس عملية  

ود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعداد القوائم االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنق
توفر   المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. يتم شطب الذمم المدينة التجارية عادة عند

ية شديد وليس هناك احتمال واقعي للتعافي، وال يخضع ألنشطة التعزيز. معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مال
 يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. 

 
 إدارة رأس المال

احتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة بالمساهمين. ويتمثل الهدف  لغرض إدارة الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال وكافة
 الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة المنفعة للمساهمين.  

 
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. تقوم الشركة 

بة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي، والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. تقوم الشركة  بمراق
بإدراج القروض قصيرة األجل والتزامات المنافع المحددة للموظفين والزكاة المستحقة، ناقًصا النقدية واألرصدة لدى البنوك، ضمن  

 صافي الدين. 
  

2020 
 لاير سعودي

 2019 
 لاير سعودي

    
 -  188,000,000 قرض ألجل 

 6,969,509  4,550,830 التزامات إيجار
 203,601,753  156,481,393 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 82,980,696  85,302,243 زكاة مستحقة
 (157,609,810)  (277,111,159) النقدية وما في حكمهاناقصاً: 

    
 135,942,148  157,223,307 صافي الدين 

    
 1,564,674,233  1,565,407,096 حقوق الملكية

    
 1,700,616,381  1,722,630,403 وصافي الدينحقوق الملكية 

    
 ٪ 8  %9.1 نسبة الرفع المالي 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -33
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام طرق تقويم 

أخرى. عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تأخذ الشركة بعين االعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ 
سوق هذه الخصائص بعين االعتبار عند تسعير الموجودات أو المطلوبات بتاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة  المتعاملون في ال

 ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية وفقًا لهذا األساس.
 

بناًء على مدى قابلية مدخالت   3أو    2أو    1المستوى  إضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقرير المالي، تصنف قياسات القيمة العادلة إلى  
 قياس القيمة العادلة للمالحظة وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة ككل، والمبينة أدناه:

: األسعار المتداولة )بدون تعديل أو تجديد( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات يمكن المنشأة الوصول إليها بتاريخ  1المستوى    •
 قياس،ال

: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات 2المستوى    •
 إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و

 : مدخالت غير قابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.3المستوى   •
 

ة يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيم
وبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب العادلة، وال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطل

 بشكل معقول القيمة العادلة. 
 
 2020ديسمبر  31  
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 

 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 
 

  اإلجمالي 
 

 1المستوى 
 

 2المستوى 
 

 3المستوى 
 

 اإلجمالي 

         الموجودات المالية 

موجودات مالية مقتناة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 665,158,145 - 645,956,238 19,201,907  665,158,145 - 665,158,145 اآلخر 

موجودات مالية مقتناة بالتكلفة  
 - - - -  30,000,000 30,000,000 - المطفأة 

بالقيمة  موجودات مالية مقتناة
العادلة من خالل الربح أو  

 279,498,455 - 209,462,543 70,035,912  279,498,455 - 279,498,455 الخسارة

 - - - -  45,481,461 45,481,461 - ذمم مدينة

مصاريف مدفوعة مقدماً 
 - - - -  49,077,895 49,077,895 - وموجودات متداولة أخرى   

 - - - -  277,111,159 277,111,159 - النقدية وما في حكمها 

 944,656,600  855,418,781 89,237,819  1,346,327,115 401,670,515 944,656,600 اإلجمالي

         

         المطلوبات المالية

 - - - -  4,550,830 4,550,830 - التزامات إيجار 

 - - - -  175,641,682 175,641,682 - قرض ألجل 

 - - - -  111,055,415 111,055,415 - دائنون تجاريون

 - - - -  190,077,960 190,077,960 - مصاريف مستحقة الدفع وأخرى 

 - - - -  481,325,887 481,325,887 - اإلجمالي
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  -33
 
 2019ديسمبر  31 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 

 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 
 

  اإلجمالي 
 

 1المستوى 
 

 2المستوى 
 

 3المستوى 
 

 اإلجمالي 

         الموجودات المالية 

موجودات مالية مقتناة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 787,538,171 - 768,333,107 19,205,064  787,538,171 - 787,538,171 اآلخر 

موجودات مالية مقتناة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو  

 169,114,562 - - 169,114,562  169,114,562 - 169,114,562 الخسارة

 - - - -  38,594,120 38,594,120 - ، صافي ذمم مدينة

 - - - -  40,966,821 40,966,821 - موجودات أخرى 

 - - - -  157,609,810 157,609,810 - النقدية وما في حكمها 

 956,652,733 - 768,333,107 188,319,626  1,193,823,484 237,170,751 956,652,733 اإلجمالي

         

         المطلوبات المالية

 - - - -  6,969,509 6,969,509 - التزامات إيجار 

 - - - -  97,832,410 97,832,410  دائنون تجاريون

 - - - -  161,266,788 161,266,788  مصاريف مستحقة الدفع 

 - - - -  266,068,707 266,068,707 - اإلجمالي

 

 
 2019يناير  1 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 

 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 
 

  اإلجمالي 
 

 1المستوى 
 

 2المستوى 
 

 3المستوى 
 

 اإلجمالي 

         الموجودات المالية 

موجودات مالية مقتناة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 
1,017,286,261 - 1,017,286,261  - 1,017,286,261 - 1,017,286,261 

 - - - -  15,276,081 15,276,081 - ، صافي ذمم مدينة

 - - - -  38,460,650 38,460,650 - موجودات أخرى 

 - - - -  38,435,956 38,435,956 - النقدية وما في حكمها 

 1,017,286,261 - 1,017,286,261 -  1,109,458,948 92,172,687 1,017,286,261 اإلجمالي

         

         المطلوبات المالية

 - - - -  47,423,870 47,423,870 - دائنون تجاريون

      122,524,419 122,524,419  مصاريف مستحقة الدفع 

 - - - -  169,948,289 169,948,289 - اإلجمالي
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 وإعادة التصنيف تالتعديال -34
 

(: السياسات المحاسبية والتغيرات في  8اإلدارة األخطاء التالية، ووفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ) حددتالسنة الحالية،  خالل
ديسمبر  31التقديرات المحاسبية واألخطاء، أدى تصحيح األخطاء المذكورة أدناه إلى تعديالت بأثر رجعي على أرقام المقارنة كما في 

فيما يلي بيان عمليات إعادة التصنيف،  بعض إلى. هذا باإلضافة 2019ديسمبر  31في وللسنة المنتهية  2019يناير  1و 2019
 بالتعديالت وإعادة التصنيف:

 
 2019ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  34-1
 

 إيضاح 
 الرصيد كما ورد سابًقا

  لاير سعودي 
 إعادة التصنيف 
 لاير سعودي 

 

 التعديالت
  لاير سعودي 

لاير   المعدل رصيد  ال
 سعودي 

         الموجودات 
 605,270,693  (1,905,238)   35,228,442   571,947,489  د,هر،ح  ممتلكات وآالت ومعدات 

   5,461,481    3,974,203   -  1,487,278 ج موجودات حق االستخدام  
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 787,538,171  -  (169,114,562)   956,652,733  أ اآلخر 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 169,114,562  -  169,114,562  - أ الخسارة 
 38,594,120  -  3,456,799  35,137,321 ح ، صافي الذمم المدينة

 40,966,821  795,833  (38,805,624)  78,976,612 ز مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى   
         

         حقوق الملكية
 ( 124,215,709)  (20,320,142)  -  (103,895,567)  )خسائر متراكمة(  /  أرباح مبقاة

استثمارات بالقيمة العادلة من   منمكاسب غير محققة 
  -   679,453,239  ب  خالل الدخل الشامل اآلخر 

  
(11,114,562)   668,338,677   

         
         المطلوبات 
 4,698,931  3,119,935  -   1,578,996  ج إيجار  عقود  التزامات
 2,270,578  1,790,100  -  480,478 ج جزء متداول ال  -إيجار   عقود  التزامات

 97,832,410  1,600,000  (131,324,983)  227,557,393 ح دائنون تجاريون  
 161,266,788  27,789,467  133,477,321  - أ،و،ح مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

     -    -  (75,084,136)  75,084,136 ح مخصصات أخرى 
 82,980,696  -  72,811,415  10,169,281 ح زكاة مستحقة 
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 )تتمة( وإعادة التصنيف تالتعديال -34
 2019 يناير 1قائمة المركز المالي كما في   34-2

 

 إيضاح 

الرصيد كما ورد   
 سابًقا

  لاير سعودي 
 إعادة التصنيف 
 لاير سعودي 

 
 التعديالت

 لاير سعودي 

 
  المعدل رصيد  ال

 لاير سعودي 

 الموجودات 

 

   

 

 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 
 د,هر

 583,916,132   33,464,440  (1,462,759)  615,917,813 
 38,460,650  795,833  (33,464,440)   71,129,257  ز    مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى 

         
         حقوق الملكية

 ( 29,758,991)  (19,978,888)  -  (9,780,103)  )خسائر متراكمة(  /  أرباح مبقاة
         

         المطلوبات 
   47,423,870   -  (100,368,766)  147,792,636 ح دائنون تجاريون  
 122,524,419  19,311,962  103,212,458  - أ مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

 -  -  (70,068,329)  70,068,329 ح مخصصات أخرى 
 78,244,672  -  67,224,637  11,020,035 ح زكاة مستحقة 

 
 2019ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  34-3

 

 إيضاح 
 الرصيد كما ورد سابًقا  

  لاير سعودي 
 إعادة التصنيف 
  لاير سعودي 

 التعديالت
 لاير سعودي 

لاير   المعدل رصيد  ال 
 سعودي 

         
ج,حد,هر, تكلفة اإليرادات   (1,649,565,564)  (28,832,902)  (1,237,318)  (1,679,635,784) 

 (125,516,214)  (10,077,506)  (1,811,927)  (113,626,781) أ عمومية وإدارية مصاريف 
خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات غاز وتعديالت  

   -  24,488,060  (24,488,060) ح أخرى 

 105,470,475  11,114,562  -  94,355,913 ب ستثمارات، صافي اال ايرادات

 (248,713)  (140,992)  1,811,927  (1,919,648) ج تكاليف تمويل
 6,941,278  -  4,344,842  2,596,436 ح إيرادات أخرى، صافي 

 109,443,286  (341,254)  -  109,784,540  صافي دخل السنة

         

         الدخل الشامل اآلخر

التغير في القيمة العادلة الستثمارات في  
موجودات مالية من خالل الدخل الشامل  

 33,844,499  (11,114,562)  -  44,959,061 ب اآلخر

 130,913,467  (11,455,816)  -  142,369,283  إجمالي  الدخل الشامل اآلخر
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 )تتمة( وإعادة التصنيف تالتعديال -34
 2019ديسمبر  31تعديل قائمة التدفقات النقدية كما في  34-4

 كما يلي:  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  ، تم تعديل قائمة التدفقات النقديةمن تعديالت على إثر ما ورد أعاله
 

 
 كما ورد سابًقا
  لاير سعودي

 التعديل
  لاير سعودي

 معدل
 لاير سعودي 

 209,741,334  1,764,002  207,977,333 صافي النقدية الناتجة مرن األنشطة التشغيلية
 صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

103,695,466  (1,764,002)  101,931,464 
 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

(192,498,944)  -  (192,498,944) 

 
 األثر على الربح األساسي والمخفض للسهم )الزيادة/ )النقص( في ربح السهم( 34-5

 كما يلي:  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  الربح األساسي والمخفض للسهمتم  ،تعديالتمن  على إثر ما ورد أعاله
 

 
 كما ورد سابًقا
  لاير سعودي

 التعديل
  لاير سعودي

 معدل
 لاير سعودي 

 1.46  -  1.46 ربح السهم 
 1.46  -  1.46 الربح األساسي والمخفض للسهم

 0.36  (0.56)  0.92 ربح السهم المتعلق بالعمليات المستمرة
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 )تتمة( التعديل وإعادة التصنيف -34
 

 تفاصيل التعديالت  34-6

 

الذي   السابقين (، اكتشفت إدارة الشركة وجود اختالس قام به أحد الموظفين2020يوليو  22هر )الموافق 1441ذو الحجة  1في   (أ
مليون لاير   34.2  المكتشفةقامت الشركة بفصله منذ ذلك الحين، والتي حدثت على مدى عدة سنوات. بلغت إجمالي قيمة المعامالت  

 على التوالي.  ،2020و  2017لعامي  مليون لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل  4ومليون لاير  2.9سعودي، منها 

(. فيما يلي 19مليون لاير سعودي كالتزام )إيضاح    27.4قامت الشركة بتعديل القوائم المالية للسنوات السابقة بالمبلغ المتبقي وقدره  
 بيان األثر الناتج عن هذه التعديالت:

  18.9بمبلغ  2019يناير  1كما في الخسائر المتراكمة  وحسابالمصاريف المستحقة الذمم الدائنة األخرى  بحسا في زيادة •
 مليون لاير سعودي.

في  وارتفاع ،لاير سعودي مليون  8,5بمبلغ  2019خالل عام  المصاريف المستحقة الذمم الدائنة األخرى حساب في زيادة •
صافي دخل السنة   الى وانخفاضأدى  مما ،بنفس المبلغ 2019ديسمبر  31المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي.  8.5بمبلغ  2019ديسمبر  31المنتهية في 

ديسمبر  31نة المنتهية في مليون لاير سعودي للس 27.4انخفاض في حقوق الملكية بمبلغ كان أثر التعديلين المذكورين أعاله  •
2019 . 

 

ديسمبر  31مليون لاير كما في  169.1 غالدين بمبل وأدواتفي حقوق الملكية المتداولة  الحظت الشركة أن بعض االستثمارات (ب
بتقييم قامت اإلدارة ( تم تصنيفها سابقا كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.  ء: ال شي 2019يناير  1) 2019

بحسب متطلبات معيار اإلفصاح الدولي  ،المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عمليات تصنيف كافة االستثمارات
من   2019ديسمبر  31مليون لاير كما في  169,1البالغ اتنتيجة لذلك، قامت اإلدارة بإعادة تصنيف رصيد االستثمار. 9رقم 

   العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الى حساب االستمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. حساب استثمارات بالقيمة  

 

التقييم المتعلق بالقيمة العادلة لهذه االستثمارات من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح   أرباح  إعادة التصنيف هذه، تم تعديل  ةنتيجة لعملي 
 مليون لاير سعودي.  11.1، وانخفضت الخسارة المتراكمة بمبلغ 2019مليون لاير سعودي في عام  11أو الخسارة بمبلغ 

 

. لذلك، قامت 2019المتعلقة بتجديد أحد العقود في عام الحظت الشركة أنه لم يتم تسجيل موجودات ومطلوبات حق االستخدام  (ج
مليون لاير سعودي وتسجيل االستهالك   4.8التي بلغت    2019الشركة بتعديل موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في عام  

  935،832بمبلغ  2019ر ديسمب 31ذات العالقة. نتيجة لهذا التعديل، انخفض صافي الدخل للسنة المنتهية في تكاليف التمويل و
 لاير سعودي. 935،832لاير سعودي، وزادت الخسارة المتراكمة بمبلغ 

 

الحظت الشركة أن مصاريف إزالة الموجودات المتعلقة باألراضي المستأجرة لم يتم المحاسبة عنها بما يتماشى مع معيار المحاسبة   (د
لاير سعودي   400,000رة بتقييم تكلفة إزالة الموجودات وسجلت مبلغ  قامت اإلدا  .37و معيار المحاسبة الدولي رقم  16رقم    الدولي

 2019يناير  1كإضافة على تكلفة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات. وعليه، زاد االستهالك المتراكم كما في 
 2019يناير    1متراكمة كما في  الوزادت الخسائر  (.  سعودي  لاير  228,126:  2019ديسمبر    31)  سعودي  لاير  114.063بمبلغ  

صافي الدخل للسنة المنتهية  انخفض أثره، ىعلو( لاير سعودي 228,126 :2019ديسمبر  31 )لاير سعودي  114,063مبلغ ب
 لاير سعودي.  114،063بمبلغ  2019ديسمبر  31في 

 

مستأجرة على أساس  المقامة على أرض الفروعخالل السنة، الحظت الشركة أنه تم احتساب استهالك الموجودات الخاصة بأحد  (ه
العمر اإلنتاجي للموجودات وليس على أساس العمر اإلنتاجي للموجودات أو تاريخ انتهاء عقد اإليجار، أيهما أقصر. ونظًرا ألن  

ستهالك المتراكم كما العقد غير قابل للتجديد، قامت اإلدارة بتعديل حساب االستهالك للموجودات ذات الصلة مما أدى إلى زيادة اال
، وزيادة الخسارة المتراكمة مليون لاير سعودي(  2.1مبلغ:    2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  1.75بمبلغ    2019يناير    1في  

للسنة انخفض صافي الربح  . عالوة على ذلك،  مليون لاير سعودي(  2.1مبلغ:    2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  1.75بمبلغ  
 لاير سعودي. 328.415بمبلغ  2019ديسمبر  31 في المنتهية
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 )تتمة( التعديل وإعادة التصنيف -34
 

 )تتمة( تفاصيل التعديالت  34-6

 

لفاتورة. تم استالم ا مبلغ كاملبخالل السنة، الحظت الشركة وجود بعض الفواتير المتعلقة بفواتير مورد قطع الغيار لم يتم تسجيلها  (و
ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي  1,6الذمم الدائنة بمبلغ  ارتفعت ،وعليه .2019واستخدامها خالل عام قطع الغيار هذه 

 مليون لاير سعودي. 1.6بمبلغ  2019ديسمبر  31انخفض صافي دخل السنة المنتهية في , و2019
 

المصاريف   باستخدام مبدأ االستحقاق. وعليه، زادتلم يتم احتسابه    2018لعام  بأعوام سابقة  الحظت اإلدارة وجود دخل إيجار متعلق    (ز
بمبلغ   2019يناير    1كما في  وانخفضت الخسائر المتراكمة    سعودي،لاير    795,833المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى بمبلغ  

 لاير سعودي.  795.833

 قامت الشركة بإعادة تصنيف المبالغ التالية:  (ح

متعلق مليون لاير سعودي(  33.5مبلغ:  2019يناير  1) 2019ديسمبر  31سعودي كما في  لاير مليون 35.2مبلغ  •
 ومعدات. وآالتتم إعادة تصنيفها إلى حساب ممتلكات  وموردين،بدفعات مقدمة لمقاولين 

: الشيء( متعلق بذمم مدينة من ايجارات 2019يناير  1) 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  3.5مبلغ  •
 الستثمارات العقارية، تم إعادة تصنيفها من مصاريف مدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى الى حساب الذمم المدينة. ا

مليون لاير   28.8) اإليراداتقامت الشركة بإعادة تصنيف مخصص وعوائد بيع متعلقة بأسطوانات غاز بين تكلفة  •
 مليون لاير سعودي(. 4,3لغ )مبسعودي( وحساب إيرادات أخرى ب

الى حساب   تكاليف التمويلمليون لاير سعودي من حساب  1,8قامت الشركة بإعادة تصنيف المصاريف البنكية مبلغ  •
 المصاريف العمومية واإلدارية. 

والذمم الدائنة ليتوافق العرض مع عرض الحسابات  ،المخصصات األخرى، حساب المستحقات األخرىتم إعادة تصنيف  •
 للسنة الحالية. 
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 19-األثر الناتج عن كوفيد -35
 

، وتم اإلعالن عنه الحقًا في 2019( )لالفيروسل( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد
ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك   من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة. 2020مارس 

المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين المحلي 
 والعالمي.

 
من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، تقوم الشركة بتقييم تأثيره  استجابة لالنتشار السريع لفيروس كورونا وما نتج عنه

على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية وقامت باتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان  
 سالمة الموظفين وأسرهم.

 
محت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع مراعاة ، س2020في نهاية الربع الثاني من عام 

، اجتازت عدة لقاحات مرحلة  2020تنفيذ جميع اإلجراءات الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من عام 
على العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وكما بتاريخ إعداد هذه   االختبار بفاعلية وبدأ تصنيعها وتوزيعها عالميًا

  القوائم المالية، لم تتأثر عمليات الشركة ونتائجها المالية تأثًرا كبيًرا جراء تفشي فيروس كورونا. 
 

األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تشمل بعض مصادر  تم تقييم تأثير الجائحة على عمليات الشركة ونتائجها المالية باستخدام بعض 
 عدم التأكد ألنها تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

 
 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -36

 
القانونية السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النهائي الذي تضمن تأكيد الحكم الصادر  ، أصدرت الدائرة 2021مارس  22بتاريخ  (أ)

 من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض برد الدعوى المرفوعة ضد الشركة. 
 

تابعة مملوكة بالكامل   ، أعلنت الشركة عن االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس شركة2021مارس    14  بتاريخ   (ب)
هذه الشركة التابعة بعد االنتهاء  ستمارس نشاطهامليون لاير سعودي.  5حلول الغاز وبرأسمال قدره  شركة  للشركة تحت اسم

 من جميع المتطلبات اإلدارية والفنية.
 

 ب إجراء تعديالت على القوائم المالية.في رأي اإلدارة وبخالف ما هو مذكور أعاله، لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة أخرى قد تتطل

 
 اعتماد القوائم المالية -37

 

 (. 2021مارس  30هر )الموافق 1442شعبان  17تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


