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تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
إلى السادة المساهمين
شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض ،المملكة العربية السعودية
المقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة المرفقة لشركة الغاز والتصنيع األهلية ("الشركة") كما في  31مارس  ،2020والقوائم
المرحلية الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
ذلك التاريخ ،وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى من رقم ( )1إلى ( .)22إن اإلدارة هي المسؤولة عن
إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي المرحلي" المعتمد في المملكة
العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة فحص حول هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
ً
تم فحصنا وفقا للمعيار الدولي الخاص بعمليات الفحص رقم " 2410فحص المعلومات المالية المرحلية من قبل المراجع المستقل للمنشأة"
المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص المعلومات المالية المرحلية بصورة أساسية على توجيه استفسارات ،بشكل أساسي إلى
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .إن الفحص أقل نطاقا ً إلى حد كبير من
المراجعة التي تتم وفقا ً للمعاييرالدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا
سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل عملية المراجعة .وعليه ،فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
نتيجة الفحص
بنا ًء على فحصنا ،لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة النواحي
الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي المرحلي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت انتباه
نود لفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم ( )14من اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة ،حيث يوجد دعوى قضائية مقامة
ضد الشركة بواسطة المدعي العام فيما يخص حادث انفجار الناقلة الخاصة بالشركة الذي وقع بالرياض خالل العام  .2012لم يتم تعديل
نتيجة فحصنا بخصوص هذا األمر.
ديلويت آند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون
ص.ب213 .
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

وليد بن محمد سبحي
محاسب قانوني  -ترخيص رقم 378
 12شوال 1441
 4يونيو 2020
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020

 -1معلومات الشركة
إن شركة الغاز والتصنيع األهلية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010002664بتاريخ  22جمادى األول 1383هـ (الموافق  9ديسمبر 1963م) .يبلـغ رأس مال الشركة  750,000,000ريـال
سعودي مقسم الى  75,000.000سهم عادي بواقع  10ريـال سعودي لكل سهم.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  713بتاريخ  1380/12/3هـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية
وشركة الغاز األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين ،وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم/2843ش بتاريخ
1381/01/01هـ  ،وقد تم اإلندماج الفعلي عام 1383هـ  ،ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم  820بتاريخ 1384/06/13هـ بدمج
كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في شركة الغاز والتصنيع األهلية ،وقد حدد قرار مجلس الوزراء
رقم  1615بتاريخ 1395/11/14هـ رأس مال الشركة وبداية عملها بتاريخ 1396/01/01هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر
من وزارة الصناعة والكهرباء رقم /659ص بتاريخ 1417/07/09هـ الموافق بتالريخ 1996/11/20م.
تشمل أنشطة الشركة القيام بجميع األعمال المتعلقة بإستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل
المملكة العربية السعودية وخارجها ،وبيع وتصنيع وصيانة أقفاص وأسطوانات وخزانات الغاز وملحقاتها وإنشاء وصيانة شبكات الغاز
وملحقاتها ،والقيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج ،وإنشاء أو
المشاركة فى إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية ،باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني عليها
واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.
إن العنوان المسجل للشركة ھو ص .ب  ،564الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية.
لدى الشركة الفروع التالية:

الفرع

رقم السجل التجاري

التاريخ

1010429687
2050001551
1131004089
365006707
4030032503
4700003177
5855004366
4032007367

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

الرياض
الد ّمام
بريدة
المنورة
المدينة
ّ
جدة
ينبع
خميس مشيط
الطائف

تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الفروع في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.
 -2أسس اإلعداد
تم إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
"التقريرالمالي المرحلي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
تم عرض القوائم المالية المرحلية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
ال تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن يتم قراءتها
جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة كما في  31ديسمبر  .2019إضافة إلى ذلك ،إن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس  ،2020ال تمثل مؤشرا ً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر .2020
األحكام والتقديرات واإلفتراضات
يتطلب اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة من اإلدارة استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات .ان األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
هي كانت نفس تلك المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المطبقة خالل إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة خالل إعداد القوائم
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة كما هو
مشار إليه أدناه:
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة
سارية المفعول للفترات السنوية التي بدأت في أو بعد  1يناير .2020








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

لم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة.
 -4االستثمارات في شركات زميلة
فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:
نسبة الملكية
شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي
شركة غاز الشرق المحدودة

%37.57
%35
%35

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
29.893.098
20.180.653
29.867.396
79.941.147

30.702.334
19.850.029
28.736.874
79.289.237

إن حركة االستثمارات في الشركات الزميلة هي كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
78.945.918
79.289.237
651.910
5.483.808
()5.140.489
79.289.237
79.941.147

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
الحصة من نتائج االستثمار في شركات زميلة
توزيعات أرباح مقبوضة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
تتكون الحصة في نتائج الشركات الزميلة مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)

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

)(809.236
330.624
1.130.522
651.910
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()220.340
1.459.280
4.244.868
5.483.808

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة (تتمة) (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -5االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
653.628.000
207.242.971
13.372.038
874.243.009

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

719.470.000
221.548.760
15.633.973
956.652.733

تتمثل الحركة في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
956.652.733
()82.409.724
874.243.009

الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل الفترة  /السنة
استبعادات خالل الفترة  /السنة
التغير في القيمة العادلة

1.017.286.261
312.053.027
()417.645.616
44.959.061
956.652.733

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للغازات الصناعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  4مارس  2019على توزيع أرباح نقدية على
الشركاء .تبلغ نسبة ملكية شركة الغاز والتصنيع األهلية في رأسمال هذه الشركة  ،%9وبالتالي بلغ نصيبها من هذا التوزيع مبلغ 81
مليون لاير سعودي (إيضاح رقم .)12
 -6النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
163.632.360
200.000.000
363.632.360

نقد لدى البنوك
استثمارات مرابحة قصيرة األجل
المجموع

107.609.810
50.000.000
157.609.810

 -7المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية السعودية ،وال تنطبق عليها المعلومات القطاعية.
 -8قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

(بالريـاالت السعودية)
الجزء المتداول
الجزء الغير متداول
إجمالي المبلغ المستحق الدفع
ناقص :تكاليف التمويل غير المطفأة
 الجزء المتداول الجزء الغير متداولإجمالي تكاليف التمويل غير المطفأة
المجموع
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 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

 31مارس 2020
(غير مراجعة)
30.000.000
71.500.000
101.500.000

-

()4.414.094
()11.181.434
()15.595.528
85.904.472

-

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة (تتمة) (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -8قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (تتمة)
بتاريخ  17محرم 1440هـ الموافق  27سبتمبر 2018م ،وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على
قرض بمبلغ  203مليون لاير سعودي ،بغرض إنشاء خطوط ومناطق مناولة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة انتاجية تبلغ  750ألف طن في
جميع فروع الشركة ،وذلك مقابل رهن سبعة من أراضي الشركة ومحطتها بالدمام وتقديم سندات ألمر ،كذلك تحتوي االتفاقية على
تعهدات من ضمنها المحافظة على نسب مالية معينة.
بتاريخ  5يناير  ،2020استلمت الشركة الدفعة األولى من أصل القرض بمبلغ  85.300.000لاير بعد قيام الصندوق باستقطاع تكاليف
تمويل والبالغة  16.200.000لاير سعودي مقدما ً حسب العقد .تمت جدولة سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيم
تبدأ اعتبارا ً من  15صفر  1442هـ الموافق  2أكتوبر  .2020لم يتم استكمال رهن أي من أصول الشركة حتى تاريخ قائمة المركز
المالي.
 -9المخصصات األخرى
تتكون المخصصات األخرى مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)

مخصص زكاة شرعية يتعلق بمطالبات متنوعة لربوط زكوية معترض عليها
(إيضاح  10و )14
مخصص قضايا عمالية وأخرى
المجموع
تتكون الحركة في المخصصات األخرى مما يلي:

73.208.202
1.833.358
75.041.560

72.811.415
2.272.721
75.084.136

(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
 31مارس 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
75.084.136
396.787
()439.363
75.041.560

الرصيد االفتتاحي
مكون خالل الفترة  /السنة
مدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد الختامي

70.068.329
25.405.637
()20.389.830
75.084.136

 -10الزكاة الشرعية الدائنة
قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام  .2004أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" الربط الزكوي النهائي
للشركة لألعوام من  2005إلى  ،2007ما نتج عنه التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ  39مليون لاير سعودي ،حيث قامت
الشركة باالعتراض على هذه الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا ً للنظام ،ولم يتم االنتهاء من هذا األمر حتى تاريخه ،وتم تقديم ضمان
بنكي للهيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ  39مليون لاير سعودي بهذا الخصوص.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من  2011حتى  2018إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" وتم دفع مبلغ الزكاة،
وحصلت على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها حتى  30أبريل .2021
 -11اإليرادات
تتكون اإليرادات للفترة المنتهية في  31مارس مما يلي:

(بالرياالت السعودية)
 31مارس 2019
 31مارس 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمديدات
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مشاريع تجارية أخرى
مردودات المبيعات

491.955.189
33.201.478
2.583.280
1.065.411
()165.028
528.640.330
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470.062.426
26.132.381
2.682.182
()3.593.850
495.283.139

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة (تتمة) (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -12إيرادات من إستثمارات
تتكون اإليرادات من اإلستثمارات للفترة المنتهية في  31مارس مما يلي:

إستثمارات عقارية
إستثمارات أدوات حقوق الملكية وقصيرة األجل

(بالرياالت السعودية)
 31مارس 2019
 31مارس 2020
(غير مراجعة  -معدّلة)
(غير مراجعة)
3.511.566
1.081.959
4.593.525

658.750
81.272.160
81.930.910

 -13ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ،الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم ،حيث
لم تصدر الشركة أي أدوات مخفضة ،كما في  31مارس:
(بالرياالت السعودية)
 31مارس 2019
 31مارس 2020
(غير مراجعة  -معدّلة)
(غير مراجعة)
33.440.794
75.000.000
0.45

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

92.033.496
75.000.000
1.23

 -14التزامات محتملة
باإلشارة إلى حادث انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العام 2012م ،تم خالل شهر مايو 2017م استالم الئحة
دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى .بتاريخ  26أبريل 2018م صدر حكم
ابتدائي برد الدعوى المقامة ضد الشركة .بتاريخ  9يناير  ،2020استلمت الشركة من الدوائر الحقوقية والمرورية في المحكمة العامة
في الرياض منطوق قرار الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة اإلستئناف بالرياض والمتض ّمن تأييد حكم الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة
العامة بالرياض الصادر بتاريخ  26أبريل 2018م .علما ً بأن هذا الحكم يتعلق بالحق العام وال يسري على الحق الخاص .
استلمت الشركة بتاريخ  7أغسطس 2018م الئحة دعوى أقامتها وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعاله،
ووفقا ً لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة القانونية للشركة بخصوص هذه الدعوى القضائية ،فإنه ال يمكن الجزم بما سيصدر
من حكم في هذه القضية ولكن موقف الشركة القانوني قوي خصوصا ً مع صدور الحكم النهائي في دعوى تركيز المسؤولية في الحادث
والمقامة من المدعي العام ،والذي قرر رد دعوى مسؤولية الشركة عن الحادث في الحق العام كما تم ذكره أعاله.
كما هو مبين في (اإليضاح رقم  ) 10فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت معلقة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
"الهيئة" .إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن تحديدها في الوقت الحالي .وبنا ًء عليه ،قامت الشركة أيضا ً بتقييم وضعها الزكوي
للسنوات من  2011إلى  2019والتي لم يتم فحصها حتى تاريخه من قبل الهيئة وقامت الشركة بتكوين المخصصات الالزمة المحتملة
بنا ًء على تقدير اإلدارة والمستشار الزكوي للشركة.
لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" بمبلغ  39مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
 39مليون لاير سعودي) يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من  2005إلى  2007كما تم ذكره في (اإليضاح رقم  ،)10وخطاب
ضمان بنكي مقدم إلى شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بمبلغ  280مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 280 :2019
مليون لاير سعودي) يخص توريد المنتجات البترولية .لدى الشركة أيضا ً ضمان قائم مقابل قرض ممنوح من قبل صندوق التنمية
الصناعية السعودي لصالح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح بمبلغ  49مليون لاير سعودي كما في  31مارس 31( 2020
ديسمبر  49 :2019مليون لاير سعودي).
بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31مارس  2020مبلغ  134.9مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر  136.2 :2019مليون لاير سعودي).
لدى الشركة اعتمادات مستندية قائمة كما في  31مارس  2020بمبلغ  26مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  36 :2019مليون لاير
سعودي).
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة (تتمة) (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -15المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة
خالل الفترة ،قامت الشركة بالتعامل مع الجهات ذات عالقة التالية .إن شروط المعامالت هي في سياق العمل اإلعتيادي وموافق عليها
من قبل اإلدارة.
العالقة
شركة زميلة
عضو مجلس إدارة مشترك

االسم
شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز
الشركة التعاونية للتأمين

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس هي كما يلي :
(بالريـاالت السعودية)
2019
2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
11.579.421 17.870.233
مشتريات إسطوانات وخزانات غاز
5.041.144
4.720.524
مصروف تأمين
إن األرصدة المستحقة إلى الجهة ذات العالقة ،والمسجلة ضمن الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى ،هي كما يلي:
(بالرياالت السعودية)
 31مارس  31 2020ديسمبر 2019
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الشركة التعاونية للتأمين
شركة المصنع السعودي إلسطوانات الغاز
المجموع

13.036.923
8.092.986
21.129.909

-

 -16إدارة مخاطر األدوات المالية
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على التزامات التأجير ،الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى ،القرض طويل األجل
والزكاة الدائنة .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للشركة على الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى والنقد في البنك.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان .تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراقبة إدارة هذه المخاطر.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في اسعار السوق .تشمل
مخاطر السوق على نوعين من المخاطر :مخاطر معدالت العمولة ومخاطر العمالت.

 -1مخاطر معدالت العمولة
إن مخاطر معدالت العمولة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التقلبات في أسعار
العموالت في السوق .لدى الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمعدل عمولة ثابتة ومتفق عليها (إيضاح  ،)8وبالتالي
فإن تعرض الشركة لمخاطر معدالت العمولة محدود كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

 -2مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم
معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو .تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت بشكل
منتظم.
نظرا لكون اللاير السعودي مربو ً
طا بالدوالر األمريكي ،وليس لدى
إن تعرض الشركة للتغيرات في الدوالر األمريكي ليس جوهريًا ً
الشركة أي موجودات أو مطلوبات جوهرية بالعمالت األجنبية األخرى كما في  31مارس .2020
مخاطر السيولة
تقوم الشركة بمراقبة التوقعات المستمرة لمتطلبات السيولة لديها وذلك عن طريق التأكد من توفر نقدية كافية للوفاء بمتطلبات التشغيل.
تأخذ هذه التوقعات باإلعتبار خطط التمويل لدى الشركة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة (تتمة) (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -16إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعامل الشركة مع أطراف خارجية
معروفة وذات جدارة ائتمانية .تنص سياسة الشركة على أن جميع العمالء الذين يرغبون بالتداول بشروط ائتمانية أن يخضعوا
إلجراءات الفحص اإلئتماني .باإلضافة إلى ذلك ،يتم مراجعة رصيد الذمم المدينة التجارية بشكل مستمر ويتم اعداد تحليل أعمار
للمدينون من أجل تقييم الحاجة إلى أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
يتم ايداع النقد بشكل رئيسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد.
إدارة رأس المال
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ،والمحافظة
على التطوير المستقبلي ألعمال الشركة .يراقب مجلس اإلدارة بشكل مستمر العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح
الموزعة على المساهمين العاديين .لم تتغير استراتيجية الشركة العامة مقارنة مع السنة السابقة.
 -17القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المتعاملين في
السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى .عند تقدير
القيمة العادلة ألصل أو التزام ،تقوم الشركة باألخذ باالعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك الخصائص
بالحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية
على هذا األساس.
اضافة لذلك ،ألغراض اعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات  1أو  2أو  3بناء على الدرجة التي
يمكن مالحظتها في مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها ،والتي تم توضيحها كما يلي:




مدخالت المستوى رقم  1وهي األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي
يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
مدخالت المستوى رقم  2وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم  ،1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات.

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة ،وهي ال تشمل
معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة حيث أن قيمتها الدفترية تقارب القيمة العادلة
بصورة معقولة.

القيمة الدفترية
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات
حقوق الملكية

874.243.009

القيمة الدفترية
الموجودات المالية
استثمارات في أدوات
حقوق الملكية

956.652.733

 31مارس ( 2020غير مراجعة)
القيمة العادلة
المستوى
الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول
13.372.038

-

860.870.971

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
القيمة العادلة
المستوى
الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول
15.633.974
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941.018.759

-

اإلجمالي
874.243.009

اإلجمالي
956.652.733

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -18أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
 2019لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي:
البند
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف البيع والتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
ايرادات من استثمارات ،صافي
خسارة استبعاد واستبدال
اسطوانات الغاز وتسويات أخرى
أعباء مالية
ايرادات أخرى ،صافي
مخصص مطالبات زكاة
التغير في القيمة العادلة
لإلستثمارات في أدوات حقوق
الملكية
إجمالي الدخل الشامل للفترة

المبلغ كما تم عرضه
سابقا ً

إعادة التصنيف

تعديالت فترات سابقة

المبلغ كما هو
معروض

493.881.876
()425.674.116
()13.231.911
()22.446.959
65.995.810

()1.713.744
15.935.100

1.401.263
2.692.199
()2.932.081
613.764
-

495.283.139
()424.695.661
()16.163.992
()21.833.195
81.930.910

()9.948.433
()30.215
1.327.134
-

()1.633.875
()6.351.409

()373.882
()1.401.263
-

()11.582.308
()404.097
()74.129
()6.351.409

10.076.481
90.214.921

()15.935.100
()9.699.028

-

()5.858.619
80.515.893

إن تفاصيل إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة هي كما يلي:
 خالل الفترة ،الحظت الشركة وجود مبالغ متعلقة باإليراد من النشاط الرئيسي بمبلغ  1.401.263لاير سعودي تم تسجيلها
في اإليرادات األخرى في الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019وبالتالي تم إعادة تصنيفها ضمن اإليرادات.
 خالل الفترة ،قامت الشركة بإعادة تبويب بعض المصاريف المتنوعة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.
 -19تعديالت فترات سابقة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قامت اإلدارة بمعالجة أخطاء محاسبية ،وكما هو مطلوب في المعيار المحاسبي الدولي
رقم  :8سياسات المحاسبة ،التغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية ،تم تصحيح هذه األخطاء مما نتج عنها تعديالت بأثر رجعي
على السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018و 2017بلغ تأثيرها على حساب األرباح المبقاة مبلغ  98.689.637لاير سعودي كما
هو مفصح عنه في القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019وعليه قامت الشركة بتعديل أثر هذه األخطاء
على أرقام فترة المقارنة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019كما يلي:









الحظت الشركة وجود مبالغ ضمن المشاريع تحت التنفيذ ،والتي كان يجب رسملتها في السنوات السابقة ،وبالتالي قامت
الشركة بإعادة تصنيفها ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات ،ونتج عن ذلك زيادة قيمة اإلستهالك بمبلغ  331.011لاير
سعودي للفترة المنتهية في  31مارس  2019تم تعديله على بند تكلفة اإليرادات.
الحظت الشركة ،بنا ًء على دراستها للمخزون ،عدم احتساب مخصص البضاعة البطيئة الحركة والمتقادمة في السنوات
السابقة ،ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بالمخصص بمبلغ  1.382.733لاير سعودي للفترة المنتهية في 31
مارس  2019تم تعديله على بند تكلفة اإليرادات.
الحظت الشركة ،بنا ًء على دراستها للمخزون ،عدم احتساب مخصص اسطوانات تالفة في السنوات السابقة ،ونتج عن ذلك
زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ  1.633.875لاير سعودي للفترة المنتهية في  31مارس .2019
الحظت الشركة عدم تكوين مخصص كاف للمطالبات المحتملة للزكاة عن السنوات السابقة إضافة إلى السنوات التي لم يتم
فحصها حتى تاريخه من قبل الهيئة ،ونتج عن ذلك زيادة قيمة المصاريف المتعلقة بمبلغ  6.351.409لاير سعودي للفترة
المنتهية في  31مارس .2019
الحظت الشركة تسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة الستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل بمبلغ  15.935.100لاير سعودي ضمن إيرادات من اإلستثمارات للفترة المنتهية في  31مارس  ،2019وبالتالي
قامت بتعديل األثر المتعلق به وتسجيله ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
 -19تعديالت فترات سابقة (تتمة)
بنا ًء على التعديالت وأثر إعادة التصنيف أعاله ،تم تعديل قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  31مارس  2019كما يلي:
الرصيد كما تم عرضه سابقا ً
89.873.186
20.327.819
()65.064.900

البند
الربح قبل الزكاة الشرعية
استهالك ممتلكات وأالت ومعدات
أرباح من استثمارات في حقوق ملكية
خسارة انخفاض القيمة لبضاعة بطيئة
الحركة ومتقادمة
مخصص مخزون اسطوانات غاز
مخصصات أخرى

التعديل
6.236.072
331.011
()15.935.100

الرصيد المعدل
96.109.258
20.658.830
()81.000.000

1.382.733
1.633.875
6.351.409

1.382.733
1.633.875
6.351.409

 -20آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – )19
أدى ظهور كوفيد ( 19الفيروس التاجي المستجد) إلى حدوث اضطرابات إقتصادية ومالية على مستوى اإلقتصاد العالمي ،مما أدى
إلى خلق تحديات تشغيلية والتي من شأنها ان تخفض من قدرة الشركة على اإلدارة أو ممارسة بعض أعمالها .تماشيا ً مع العديد من
اإلرشادات الوطنية والمحلية ،طلبت الشركة من بعض الموظفين العمل من المنزل وتقييد سفر العمل بشكل صارم ،مع ذلك تبقى
مكاتب الشركة مفتوحة لممارسة األعمال.
نظرا لإلضطرابات في األسواق  ،تقوم الشركة بمتابعة قدراتها التشغيلية عن قرب .باإلضافة إلى ذلك ،تنطوي التأثيرات المالية لهذا
التفشي على درجة كبيرة من عدم التأكد ،نظرا العتمادها على عوامل خارجية كانتشار الفيروس والتدابير التي يتم أخذها من مختلف
الحكومات .تستمر الشركة باستخدام اطار إلدارة المخاطرلتقييم األثر المحتمل على العمليات،السيولة ،رأس المال والحفاظ على حوار
نشط مع جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة خالل هذه الفترة.
وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020لم تتأثر أعمال الشركة بشكل
جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس .إن الطلب على الغاز لم يتأثر حيث انه سلعة أساسية ،وتوزيع الغاز هو محلي ومخاطر
توقفه قليلة .لم تشهد استثمارات الشركة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة أي انخفاض دائم في القيمة حيث ان معظم
استثماراتها هي بشكل رئيسي ضمن أعمال مشابهة لنشاط الشركة.
 -21األحداث الالحقة لتاريخ التقرير
لم تكن هناك أية أحداث بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة والتي يتطلب تعديلها أو اإلفصاح عنها
في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.
 -22الموافقة على القوائم المالية
تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموجزة من قبل لجنة المراجعة بموجب تفويض مجلس اإلدارة بتاريخ  10شوال 1441
(الموافق  2يونيو .)2020
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