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التنظيم وطبيعة النشاط
 :شركة الغاز والتصنيع األهلية.

إســـم الشــركة

تأسيس الشركة  :تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  713بتاريخ
1380/12/03هـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة الغاز
األلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين  ،وبموجب خطاب معالي
وزير التجارة رقم /2943ش 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 1615
بتاريخ 1395/11/14هـ رأس مال الشركة وبداية عملها بتاريخ
1396/01/01هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة
والكهرباء برقم /659ص بتاريخ 1417/07/09هـ الموافق 1996/11/20م ،
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم  207بتاريخ 1429/07/18هـ بالموافقة
على استمرار شركة الغاز والتصنيع األهلية في توزيع الغاز ومشتقاته في
المملكة العربية السعودية وذلك لمدة خمسس سنوات إبتداء من 1434/05/14هـ.
بتاريخ 1438/12/1هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م )126/بالموافقة على نظام
توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية ،وقد
أشار المرسوم الملكي في فقرته الثالثة على إلزام موزع غاز البترول السائل
القائم (شركة الغاز والتصنيع األهلية) ــ المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة
نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه ــ باآلتي :تصحيح
أوضاعه وفقا ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية خلل مدة ال تتجاوز أربعة
وعشرين شهرا من تاريخ نفاذه .إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له
بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع األهلية على أسس
تجارية ــ لمدة ثلث سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض
على هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج إلقراره ،فإن لم يحصل اتفاق بينهما
فيحال األمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق األسس التي تضعها.
المـركـز الرئيسـي
لـلشـــركـــة:

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

رأس الــمـــال :يبلغ رأس المال  750.000.000لاير سعودي (سبعمائة وخمسون مليون لاير
سعودي) مقسم إلى  75.000.000سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) عادي
بواقع عشرة رياالت لكل سهم.
الســجل التجـاري :تم تسجيل الشركة بتاريخ 1383/07/22هـ بالسجل التجاري رقم
 1010002664بمدينة الرياض.
الكيـان القـانـوني :شركة مساهمة سعودية.
أغــراض الشـركة :أ-

القيام بجميع األعمال المتعلقة بإستغلل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه
ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ب -بيع وتصنيع وصيانة األقفاص واألسطوانات والخزانات وملحقاتها.
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التنظيم وطبيعة النشاط (تابع)
ج -إنشاء وصيانة شبكات الغاز وملحقاتها.
د -القيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية
والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج.
هـ -إنشاء أو المشاركة فى إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية.
و-

تملك العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع
واإليجار لصالح الشركة.

الشركات الزميلة  :للشركة استثمارات في شركات زميلة ،والتي تستثمر فيها شركة الغاز
والتصنيع األهلية بحصة تزيد عن  ٪20من رأسمال الشركة المستثمر فيها
وهذه الشركات هي:
م
1
2
3

إســم الشـــركة
المصنع السعودي ألسطونات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة

نسبة المساهمة
٪37.57
٪35
٪35

الكيان القانوني
مساهمة سعودية (مقفلة)
مساهمة سعودية (مقفلة)
ذات مسئولية محدودة

الســنة المالية  :تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميلدية وتنتهي بنهاية
شهر ديسمبر من نفس السنة.
-2

أسس اإلعداد
أ-

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
تلتزم كافة المنشآت المدرجة في السوق المالية للسعودية  ،إعتبارا من  1يناير 2017م ،
بإعداد قوائمها المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (المشار إليها "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية
السعودي") .وقد أعدت هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد
بالمملكة العربية السعودية  ،وهي تمثل القوائم المالية السنوية األولى للشركة التي تعد وفقا
للمعايير الدولية المعتمدة بالمملكة العربية.
وقد نشأ عن إعداد هذه القوائم المالية تغييرات في السياسات المحاسبية الهامة مقارنة بتلك
السياسات المعروضة في القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 ،والتي أعدت وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
("المبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها").
ويلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" ،)1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة
األولى" المعتمد بالمملكة العربية السعودية  ،بأن تلتزم السياسات المحاسبية للمنشأة
المستخدمة في قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وعلى مدار كافة الفترات المدرجة في قوائمها
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أسس اإلعداد (تابع)
أ-

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تابع)
المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى بالمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية إعتبارا من نهاية فترة قوائمها المالية المعدة وفقا
للمعايير للتقرير المالي األولي  ،وعليه فقد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
بالمملكة العربية الصادرة والسارية المفعول كما في  31ديسمبر 2017م  ،عند إعداد
القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ومعلومات المقارنة
المدرجة كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م وعند إعداد قائمة المركز
المالي اإلفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير 2016م
وتأثيرات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية
على معلومات المقارنة مدرجة في اإليضاح (.)4

ب -المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم تطبيقها من قبل الشركة
قامت الشركة بتطبيق المعايير الصادرة والمعتمدة من الهيئة والتي يسري مفعولها بتاريخ
 1يناير 2017م .هذه المعايير الموضحة أدناه ليس لها تأثير هام على هذه القوائم المالية.

ج-

-

التعديلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 7بشأن مبادرة اإلفصاح" الصادرة
في يناير 2016م.

-

التعديلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 12بخصوص ضرائب الدخل"
الصادرة في يناير 2016م.

-

التعديلت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 12اإلفصاح عن الحصص في
منشأة أخرى" الصادر في ديسمبر 2016م.

المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر المسموح به للمعايير والتعديلت والتفسيرات الجديدة المبينة
أدناه -والتي تم إصدارها ولم يحن موعد تطبيقها بعد .تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه
المعايير ،التفسيرات والتعديلت الجديدة المبينة أدناه في البيانات المالية للشركة عندما
تصبح سارية .تتوقع اإلدارة أنه عند إقرار تطبيقها فلن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ
المدرجة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة إال أنه اليمكن عمليا الحصول
على تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيقها إال بعد قيام الشركة بإجراء مراجعة
تفصيلية لتلك البيانات.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( : )9األدوات المالية

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في نسخته األخيرة (معيار
إعداد التقارير المالية الدولي رقم  - 9األدوات المالية) في يوليو 2014م ويتضمن
المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء
اإلعتراف .يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات المالية  ،كما
يقدم نمط جديد لخسائر إنخفاض القيمة المتوقعة .يطبق المعيار على الفترات المالية
التي تبدأ في  1يناير 2018م وما بعدها .تقوم الشركة حاليا بإجراء تقييم لألثر الناتج
عن المعيار الدولي الخاص إلعداد التقارير المالية رقم ( )9وتنوي إتباع المعيار
الجديد عند سريان مفعوله.
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أسس اإلعداد (تابع)
ج-

المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد (تابع)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( : )15اإليرادات من عقود العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15في مايو 2014م ،والذي يقدم
نموذج واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع
العملء.
الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  15هو أن المنشأة ينبغي
أن تعترف باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات ويحدد المعيار نموذج من
خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات:
الخطوة األولى :تحديد العقد أو العقود مع العملء.
الخطوة الثانية :تحديد إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الثالثة :تحديد سعر الصفقة.
الخطوة الرابعة :تحميل سعر الصفقة إلى إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات
األداء.
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، 15يتم اإلعتراف باإليرادات
للمنشأة عند أداء اإللتزام أي عندما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة
بأداء إلتزام معين إلى العميل .يتضمن المعيار توجيهات أكثر تقييدا للتعامل مع
سيناريوهات محددة .علوة على ذلك  ،يتطلب إفصاحات واسعة.
يطبق المعيار بالكامل و بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2018م .يسمح باإلتباع المبكر له .تقوم الشركة حاليا بإجراء تقييم لألثر
الناتج عن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )15وتنوي إتباع المعيار
الجديد عند سريان مفعوله.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( : )16عقود اإليجارات

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في
يناير 2016م ،والذي يطبق على الفترات المالية التي تبدأ في  1يناير 2019م وما
بعدها  ،مع السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( 15اإليرادات من عقود العملء) .يهدف المعيار إلى توفير معلومات
ملئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كيفية اإلعتراف ،القياس،
العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من
المستأجرين اإلعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة
اإليجار  12شهرا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضة .يستمر
المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ،ضمن مفهوم المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمؤجرين دون تغيير
جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .17
تقوم الشركة حاليا بدراسة مفصلة للوصول إلى تقييم معقول لتأثير تطبيق هذه
المعايير على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للشركة ،
وسيتم اإلفصاح عن ذلك حين إنتهاء الشركة من تلك الدراسة المفصلة.
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أسس اإلعداد (تابع)
د-

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع
بالقيمة العادلة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ،وفيما يتعلق بمكافآت نهاية خدمة
العاملين المستحقة لهم ،تستخدم حسابات القيمة الحالية اإلكتوارية.

ه-

عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط ،ما لم يذكر خلف
ذلك.

و-

استخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر
في المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،كما يتطلب من اإلدارة تنفيذ حكمها في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية.
يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل متواصل وتعتمد على الخبرة السابقة
وعوامل أخرى بما في ذلك الحصول على االستشارة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية
التي يعتقد أنها منطقية ومعقولة في ظل الظروف الحالية.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المستنتجة بشكل متواصل ويتم إظهار مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي الفترات المستقبلية
التي تتأثر بها.
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدوليه ألعداد التقارير المالية من اإلدارة استخدام
التقديرات واإلفتراضات واألحكام التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ
المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إظهار
نتائج مراجعة التقديرات المحاسبية في فتره المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه
التقديرات ،فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات
واألحكام:
مبدأ االستمرارية

ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار ،وعليه فقد تم إعداد هذه
القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
العمر المقدرللمتلكات ،اآلالت والمعدات

يتم استهلك تكلفة الممتلكات ،اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها
بناء على االستخدام المتوقع والتقادم لألصل ،وبرنامج الصيانة واإلصلح باإلضافة إلى
التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل .إن إدارة الشركة لم تدرج أي قيمة متبقية
على اعتبار أنها غير هامة.
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أسس اإلعداد (تابع)
المخصصات

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد
أن الذمم المدينة غير مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها  ،بما في ذلك إجمالي جودة
وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع العملء المالية والضمانات
المطلوبة من العملء في ظروف معينة .أيضا  ،يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات
الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم.
االفتراضات الطويلة األجل المتعلقة بمكافآت العاملين

تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظيف ومكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي
سيجري سدادها مستقبل ،وتستلزم وضع افتراضات لللتزامات المتوقعة والقيم العادلة
ألصول الخطط  ،إن وجدت  ،يتعين على اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرات
مثل معدالت الخصومات ونسبة زيادات المكافآت والعائد على األصول ومعدالت الوفيات
ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية .وتستشير إدارة الشركة إكتواريين
خارجيين بشأن هذه اإلفتراضات .ويمكن أن تؤثر التغيرات في اإلفتراضات الرئيسية تأثيرا
جوهريا على التزامات المكافآت المتوقعة و  /أو تكاليف المكافآت المحددة للعاملين الدورية
المتكبدة.
اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإلنخفاض في قيمتها على أساس تقديم التدفقات النقدية
للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود مؤشر على ان هذه الموجودات قد تعرضت
لخسارة اإلنخفاض في القيمة .يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق
األخيرة واألسعار القائمة في نهاية الفترة المالية واإلتفاقيات التعاقدية والتقديرات على مدى
األعمار اإلنتاجية للموجودات المخصومة بإستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي
تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات .يتم مقارنة
صافي القيمة الحالية مع القيمة الدفترية للموجودات لتحديد أي إنخفاض في القيمة .إن تقييم
أوضاع السوق الحالية ومعدالت الخصم تتطلب من اإلدارة القيام بممارسة أحكامها.
االرتباطات

بحكم طبيعتها ،يتم تسوية االرتباطات فقط عند وقوع حدث مستقبلي أو أكثر أو عدم وقوعه.
إن تقييم احتمالية وقوع الحدث يتضمن بطبيعته ممارسة األحكام الهامة وتقديرات نتائج
األحداث المستقبلية.
-3

السياسات المحاسبية الهامة
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية مع السياسات المتوقع
تطبيقها إلعداد القوائم المالية السنوية كما هو مبين باإليضاح رقم ( )2أعله ،وهي نفس السياسات
المتبعة في قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في  1يناير 2016م والقوائم المالية عن السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2016م  ،فيما يلي أهم السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
أ-

ممتلكات  ،آالت ومعدات
االعتراف و القياس

يتم قياس بنود الممتلكات ،اآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االهلك المتراكم والخسائر
المتراكمة للنخفاض في القيمة.
يتم قيد المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ،وعندما يصبح المشروع جاهزا للستخدام يتم نقله
إلى البند الخاص به ضمن الممتلكات ،اآلالت والمعدات.
تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء األصل وأي تكاليف أخرى مباشرة متلعقة
بوضع األصل في حالة التشغيل جاهزا للستخدام المقصود .يتم رسملة البرامج المتعلقة
باآللة ضمن تكلفة هذه اآللة.
تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات ،اآلالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية
لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبيلة للشركة تكمن في ذلك الجزء
إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ويتم شطب القيمة المدرجة للجزء
القديم المستبدل .تسجل التكاليف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل
الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند استبعاد بند من بنود الممتلكات ،اآلت والمعدات (والتي
تحتسب كالفرق بين صافي متحصلت االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في اإليرادات
األخرى في قائمة الدخل الشامل.
التكاليف الالحقة

يتم رسملة التكاليف اللحقة فقط عند وجود إحتمال بتدفق منافع إقتصادية مستقبلية متعلقة
بالنفقات للشركة  .يتم إعتبار اإلصلحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.
االستهالك

يتم استهلك الممتلكات ،اآلالت والمعدات على مدار العمر اإلنتاجي لها وفقا لطريقة القسط
السنوي الثابت ،باستثناء األراضي فل يتم احتساب استهلك لها .الممتلكات ،اآلالت
والمعدات المباعة أو المستبعدة واستهلكاتها المتراكمة تستبعد من الحسابات بتاريخ بيعها
أو استبعادها .يتم اعتماد النسب المئوية التالية الستهلك الممتلكات ،اآلالت والمعدات:
مباني وإنشاءات
سيارات وشاحنات
آالت ومعدات المحطات
أثاث ومفروشات
أجهزة ومعدات
أقفاص
عدد وأدوات
أسطوانات الغاز

٪5
٪20 - ٪10
٪10
٪10
٪20
٪20
٪10
٪2.5
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ب-

استثمارات عقارية
تتمثل العقارات االستمثارية في أراضي ومباني تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إيرادات
إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خلل الزيادة في القيمة أو لكل الغرضين وال
تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في العمليات اإلدارية أو التشغيلية أو ألغراض
البيع االعتيادي.
يتم إظهار االستثمار في االستثمارات العقارية بسعرالتكلفة ،ناقصا االستهلكات المتراكمة
وخسائر اإلنخفاض ،ويجري استهلكها على مدار العمر اإلنتاجي لها وفقا لطريقة القسط
السنوي الثابت .ال يتم احتساب االستهلك على األراضي.

ج-

استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة (شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية)  -الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة تأثير هام عليها
ولكن ليست سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية .يكون للشركة تأثير هام عندما تمتلك
حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابين  20إلى  50في المائة من رأس المال الذي يحق
لصاحبه التصويت .الشركات تحت السيطرة المشتركة هي تلك الشركات التي يكون
للشركة سيطرة مشتركة على أنشطتها تأسست بواسطة اتفاقية تعاقدية وتتطلب إتفاق
باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجية  .تتم محاسبة الشركات الزميلة
والشركات تحت السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية (شركات مستثمر فيها
بحقوق الملكية) ويتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة .تتضمن إستثمارات الشركة الشهرة المحددة
عند اإلقتناء بعد خصم أية خسائر انخفاض متراكمة .تتضمن القوائم المالية حصة الشركة
في األرباح والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من
تاريخ بداية ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفه .عندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر
ملكيتها في أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة الشركة إلى صفر ويتم
إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها الشركة إلتزامات قانونية أو
ضمانية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .تظهر قائمة الدخل والدخل الشامل
اآلخر حصة الشركة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.

د-

االستثمارات المتاحة للبيع
تقاس االستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بعد اقتنائها بالقيمة العادلة.
االستثمارات المتاحة للبيع هى االستثمارات التي ال يتم اقتناؤها حتى تاريخ االستحقاق
وليس بغرض المتاجرة ،بالنسبة للستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغطية مخاطر
قيمتها العادلة  ،تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات فى قيمتها العادلة مباشرة
فى قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين لحين بيعها أو استبعادها أو انخفاض قيمتها،
وعندئذ يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا ضمن قائمة التغيرات فى حقوق
المساهمين في الدخل للسنة .تسجل االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن تحديد قيمتها
العادلة بشكل موثوق به بالتكلفة المطفأة ناقصا أي انخفاض فى القيم إن وجد.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ه-

المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
يتم تسجيل مخزون الغاز وفقا ألسعار الشراء الثابتة والمحددة من قبل شركة الزيت العربية
السعودية  -أرامكو السعودية.
يتم تسجيل المخزون من األسطوانات والخزانات وقطع الغيار والمواد األخرى بالتكلفة،
ويتم تحديد تكلفة المخزون وفقا لطريقة المتوسط المرجح ويتم تكوين مخصص للمخزون
الراكد وبطيء الحركة بناء على تقديرات اإلدارة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

و-

الذمم المدينة التجارية
تتمثل الذمم المدينة التجارية في المبالغ المستحقة من العملء عن بيع بضائع أو خدمات
منجزة ضمن النشاط االعتيادي للشركة ،ويتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية بالقيمة
العادلة من خلل مبلغ المعاملة األصلي والحقا لإلثبات األولي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة،
هذا ويتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي
يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل هذه الذمم.

ز-

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات في وجود هبوط في قيمة
الموجودات غير المالية وفي حالة وجود مؤشرات يتم تقدير القيمة القابلة للسترداد لذلك
األصل لتحديد حجم هذه الخسارة ،وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة
للسترداد لذلك األصل بمفرده ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة للسترداد للوحدة القابلة
لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل للسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد
بأقل من قيمته الدفترية عندئذ تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى
قيمتها القابلة للسترداد .ويتم اثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل كمصروفات في
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للفترة المالية التي تحدث فيها.
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو
الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة للسترداد له ،على أن ال تزيد تكلفته بعد
زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة
اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة .يتم إثبات
عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر للفترة المالية التي تحدث فيها.

ح-

الزكاة الشرعية
يتم احتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة المالية على أساس تقديري وفقا لتعليمات الهيئة
العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،ويحمل على قائمة الدخل للفترة ،أية
فروقات بين التقديرات الزكوية خلل الفترات المالية واالحتساب الزكوي النهائي تتم
تسويتها في نهاية السنة.
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ط-

مزايا الموظفين
خطة المساهمات المحددة
تلتزم الشركة بتحمل حصتها من اشتراكات التأمينات اإلجتماعية لمنسوبيها وفقا لنظام
التأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
اإلجازات السنوية
يتم عمل استحقاق لللتزامات المقدرة للعاملين الخاصة باإلجازات السنوية وفقا لنظام العمل
والعمال السعودي.
مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين
يتم تحديد القيمة الحالية لتكلفة مكافاة نهاية خدمة العاملين بواسطة خبير إكتواري ويتم
تسديدها عند نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.
إعادة القياس والتي تتألف من المكاسب والخسائر اإلكتوارية ،وتأثير سقف األصول
(باستثناء المبالغ المتضمنة في صافي العوائد على صافي التزامات المنافع المحددة)
والعوائد على أصول البرنامج (باستثناء المبالغ المتضمنة في صافي العوائد على صافي
التزامات المنافع المحددة) يتم االعتراف بها على الفور في قائمة المركز المالي وضمن
األرباح المبقاة من خلل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة
القياس في الربح أو الخسارة في الفترات اللحقة.

ي-

الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة  ،سواء تم إصدار
فواتير بموجبها إلى الشركة أو ال.

ك-

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن
حدث سابق  ،وهناك إحتمال وجود استخدام للموارد لتسوية اإللتزام  ،وإمكانية تقدير المبلغ
بشكل يعتمد عليه.

ل-

االحتياطي النظامي

م-

وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة األساسي فإنه يتم تحويل  ٪10من صافي الدخل لتكوين
االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي
النظامي  ٪30من رأس المال المدفوع.
تحقق اإليرادات
-

والماوزعين
موزعين
ملء وال
للعمالء
سليمها للع
ند تتساليمها
عناد
نات ع
والخزاناات
ساطوانات والخزا
غاز واأل سطوانات
عات الالغااز
مبيعاات
إثباات مبي
يتم إث بات
وإصدار فاتورة البيع.
يتم إثبات إيرادات التركيب والخدمات األخرى عند تنفيذ الخدمات وإصدار الفواتير .
بواساطة
سطة
التوزياع بوا
يتم إثبات األرباح الموزعة من اإلستثمارات المتاحة للبيع عند إعلن التوز يع
الشركة المستثمر فيها.
عقااود
قود
اب ع
سب
حسا
اتحقاق ح
ستحقاق
اإلسا
جب اإل
بموجاب
اارات بمو
العقاقارات
ستثمارات الع
جارمن إإسااتثمار
اإليجاارمن
يرادات اإلي
بات إإياارادات
ياتم إثإثبااات
يتم
اإليجار.
�
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ن-

المصروفات
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصاريف الناتجة عن مجهودات الشركة في وظائف البيع
والتسويق والتوزيع ،كافة المصروفات األخرى بخلف التكاليف المباشرة وأعباء التمويل
يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية .يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة
المبيعات ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمر ،على
أساس منتظم.

س -المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي ال تنطبق عليها المعلومات القطاعية.
ع-

توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس
اإلدارة .كما يتم قيد األرباح الموزعة النهائية في السنة التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة للمساهمين.

ف -ربحية السهم
يتم عرض ربحية األسهم األساسية وربحية األسهم المخفضة (إن وجدت) وذلك لألسهم
العادية ،حيث يتم احتساب ربحية األسهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة
األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خلل الفترة،
معدلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خلل الفترة ،ويتم احتساب ربحية
األسهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة والمتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خلل الفترة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل
إصدارها.
ص -المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول قيمة المعاملت التي تتم بالعملت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا ألسعار الصرف
السائدة حين إجراء تلك المعاملت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة
النقدية والمسجلة بالعملت األجنبية في نهاية الفترة المالية إلى اللاير السعودي بأسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ  ،األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من
فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .
ق-

النقد وما في حكمه
لغرض إعداد قائمة التدفق النقدي يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى
البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية  ،إن وجدت  ،لفترة ثلثة
أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة من دون أي قيود.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ر-

األدوات المالية
الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم الشركة في البداية باإلعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصدارها�يتم في البداية
اإلعتراف بكافة الموجودات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة
تقوم الشركة بإستبعاد األصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل
أو إذا قامت بتحويل حقوق إستلم التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي
يتم فيها إنتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل المالي يتم اإلعتراف بأي
ملكية في األصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشاءه أو اإلبقاء عليه كأصل أو
إلتزام منفصل
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية و يعرض المبلغ الصافي في
قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ
والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد
لدى الشركة الموجودات المالية غير المشتقة التالية
الذمم المدينة التجارية واألخرى
تتمثل الذمم المدينة التجارية واألخري في موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو يمكن
تحديدها وغير مدرجة في سوق نشطة� يتم االعتراف األولي بهذه الموجودات في األصل
بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معاملت مباشرة�وبعد االعتراف األولي ،تقاس الذمم
المدينة التجارية واألخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي خسائر
للنخفاض في القيمة
الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقاس االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معاملت
مباشرة�وبعد االعتراف األولي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات فيها
بخلف خسائر االنخفاض في القيمة�في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويظهر التغير المتراكم
في احتياطي القيمة العادلة تحت بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية�وعند استبعاد هذه
الموجودات ،يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية على قائمة
األرباح أو الخسائر
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ر-

األدوات المالية (تابع)
المطلوبات المالية غير المشتقة
يتم االعتراف األولي بالمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا
في األحكام التعاقدية لألداة تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزامتها
التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها�يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية
ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة
حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد
االلتزام في وقت واحد
تصنف الشركة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات المالية األخرى�يتم االعتراف
األولي بهذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معاملت مباشرة� بعد
االعتراف األولي ،تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية
تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالشركة من ذمم دائنة تجارية وأخرى،
وزكاة شرعية ومخصصات أخرى
األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
ليس لدى الشركة معاملت وأرصدة ألدوات مالية مشتقة.

-4

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية كما في
 31ديسمبر 2017م  ،وذلك بناء على تعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،علما بأن
التطبيق اإللزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية بدأ من تاريخ  1يناير 2017م.
هذا وقد قامت الشركة بتعديل القوائم المالية نتيجة تطبيق المعايير الدولية لتتماشى مع متطلبات
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة
األولى".
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أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
أ -على أرصدة قائمة المركز المالي كما في  1يناير 2016م
األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

أثر تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ،آالت ومعدات
استثمارات عقارية
استثمارات فى شركات زميلة
استثمارات متاحة للبيع

775.658.032
34.494.175
63.340.329
271.664.219

-

775.658.032
34.494.175
63.340.329
271.664.219

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.145.156.755

-

1.145.156.755

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

106.587.656
40.306.663
31.349.277
82.830.372

-

106.587.656
40.306.663
31.349.277
82.830.372

إجمالي الموجودات المتداولة

261.073.968

-

261.073.968

إجمالي الموجودات

1.406.230.723

-

1.406.230.723

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطى نظامي
احتياطى اتفاقي
أرباح مبقاة
مكاسب غير محققة من تقييم استثمارات متاحة للبيع

750.000.000
256.017.524
20.655.557
22.011.327
3.917.957

()17.000.386
-

750.000.000
256.017.524
20.655.557
5.010.941
3.917.957

إجمالي حقوق المساهمين

1.052.602.365

()17.000.386

1.035.601.979

المطلوبات غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين

159.619.614

17.000.386

176.620.000

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

159.619.614

17.000.386

176.620.000

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصصات
مخصص الزكاة الشرعية

132.700.723
52.928.191
8.379.830

-

132.700.723
52.928.191
8.379.830

إجمالي المطلوبات المتداولة

194.008.744

-

194.008.744

إجمالي المطلوبات

353.628.358

17.000.386

370.628.744

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

1.406.230.723

-

1.406.230.723
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أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
ب -على أرصدة قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2016م
األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

أثر تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ،آالت ومعدات
استثمارات عقارية
استثمارات فى شركات زميلة
استثمارات متاحة للبيع

716.228.298
34.494.175
64.216.070
340.311.442

-

716.228.298
34.494.175
64.216.070
340.311.442

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.155.249.985

-

1.155.249.985

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

149.730.648
44.791.327
26.682.976
103.271.585

-

149.730.648
44.791.327
26.682.976
103.271.585

إجمالي الموجودات المتداولة

324.476.536

-

324.476.536

إجمالي الموجودات

1.479.726.521

-

1.479.726.521

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطى نظامي
احتياطى اتفاقي
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مبقاة
مكاسب غير محققة من تقييم استثمارات متاحة للبيع

750.000.000
270.551.265
20.655.557
26.250.000
57.228.925
10.361.636

()15.614.462
-

750.000.000
270.551.265
20.655.557
26.250.000
41.614.463
10.361.636

-

إجمالي حقوق المساهمين

1.135.047.383

()15.614.462

1.119.432.921

المطلوبات غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين

160.429.236

15.614.462

176.043.698

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

160.429.236

15.614.462

176.043.698

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصصات
مخصص الزكاة الشرعية

125.936.000
48.428.191
9.885.711

-

125.936.000
48.428.191
9.885.711

إجمالي المطلوبات المتداولة

184.249.902

-

184.249.902

إجمالي المطلوبات

344.679.138

15.614.462

360.293.600

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

1.479.726.521

-

1.479.726.521

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

-4

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
ج-

د-

على أرصدة قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016م:
األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

أثر تطبيق
المعايير الدولية
للتقارير المالية

أرصدة قائمة األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر بعد تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية

اإليرادات

1.975.971.897

-

1.975.971.897

تكلفة اإليرادات

()1.745.030.536

1.069.933

()1.743.960.603

مجمل الربح

230.941.361

1.069.933

232.011.294

مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية

()45.497.809
()61.570.900

155.224
160.767

()45.342.585
()61.410.133

الدخل التشغيلي

123.872.652

1.385.924

125.258.576

إيرادات استثمارات  -صافي
إيرادات (مصروفات) أخرى  -صافي

11.727.741
15.200.105

-

11.727.741
15.200.105

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

150.800.498

1.385.924

152.186.422

الزكاة الشرعية

()5.463.094

-

()5.463.094

صافي الدخل
الدخل الشامل للسنة
أرباح التغير في القيمة العادلة للستثمارات المتاحة للبيع

145.337.404

1.385.924

146.723.328

6.443.679

-

6.443.679

إجمالي الدخل الشامل

151.781.083

1.385.924

153.167.007

تسوية صافي الدخل
تتكون تسوية صافي الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م مما يلي:
 31ديسمبر 2016م

ه-

صافي الدخل كما تم عرضه سابقا بالمعايير السعودية للتقارير المالية
تسويات القيمة اإلكتوارية لمكافأة نهاية خدمة العاملين

145.337.404
1.385.924

صافي الدخل بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

146.723.328

تسوية قائمة حقوق المساهمين
تتكون تسوية قائمة حقوق المساهمين مما يلي:
 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

إجمالي حقوق المساهمين كما تم عرضها سابقا بالمعايير السعودية للتقارير المالية

1.135.047.383
()15.614.462

1.052.602.365
()17.000.386

إجمالي حقوق المساهمين بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

1.119.432.921

1.035.601.979

تسويات القيمة االكتوارية لمكافأة نهاية خدمة العاملين

و-

على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
ال يوجد تأثير لتطبيق المعايير الدولية على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016م.

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
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ممتلكات ،آالت ومعدات
تتكون الحركة في الممتلكات ،اآلالت والمعدات خلل العام المنتهي في  31ديسمبر مما يلي:
أراضي

مباني
وإنشاءات

التكلفــة
في  1يناير 2017م
إضافات خلل السنة وتحويل داخلي
إستبعادات خلل السنة
إعادة تصنيف*

24.834.454
-

440.466.313
1.682.827
()2.213.073
-

554.028.355
4.647.347
()48.394.080
-

في  31ديسمبر 2017م

24.834.454

439.936.067

510.281.622

438.954.344

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2017م
المحمل للسنة
إستبعادات خلل السنة
إعادة تصنيف*

-

284.490.888
13.863.888
()1.653.649
-

394.460.190
42.103.861
()47.583.163
-

364.748.101
25.924.884
()79.634.346
-

16.942.977
931.147
()1.134.656
-

في  31ديسمبر 2017م

-

296.701.127

388.980.888

311.038.639

16.739.468

14.240.790

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

24.834.454

143.234.940

121.300.734

127.915.705

4.130.582

9.204.186

1.542.593

في  31ديسمبر 2016م
في  1يناير 2016م

24.834.454
24.834.454

155.975.425
166.940.400

159.568.165
151.723.196

104.046.094
120.152.250

4.873.866
4.689.817

9.369.297
12.574.338

3.001.141
4.001.739

البيـان

سيارات وشاحنات

آالت ومعدات
المحطات

عدد وأدوات

أسطوانات غاز

مشروعات
تحت التنفيذ

اإلجمالي

135.718.240
()43.702.764

152.029.479
209.588.127
()158.856.956
-

1.959.110.780
271.016.858
()327.048.457
()43.702.764

202.760.650

1.859.376.417

1.242.882.482
92.486.815
()169.506.834
()9.760.543

أثاث ومفروشات

أجهزة ومعدات

أقفاص

468.794.195
50.049.466
()79.889.317
-

21.816.843
278.883
()1.225.676
-

46.876.197
4.436.707
()27.867.928
-

109.854.390
()8.349.413
-

4.692.314
333.501
()252.014
-

20.870.050

23.444.976

101.504.977

4.773.801

92.015.476

37.506.900
4.594.813
()27.860.923
-

106.853.249
1.458.536
()8.349.401
-

3.461.922
216.730
()228.857
-

26.918.255
3.392.956
()9.760.543

7.500.000
()3.061.839
-

99.962.384

3.449.795

20.550.668

4.438.161

1.156.101.920

1.324.006

71.464.808

198.322.489

703.274.497

1.230.392
1.154.220

108.799.985
112.192.941

144.529.479
177.394.677

716.228.298
775.658.032

*

خلل العام 2017م قررت اإلدارة إيقاف عمليات بيع الغاز في األسطوانات سعة  22كيلو جرام ،هذه العمليات تم إيقافها مسبقا في جميع فروع الشركة
عدا فرع جدة .تتوقع اإلدارة أن يتم إيقاف هذه العمليات بفرعها في جدة خلل العام 2018م .اتخذت اإلدارة خطوات الستبعاد هذه األسطوانات سعة 22
كيلو جرام ،ووفقا لذلك تم إعادة تصنيف صافي القيمة الدفترية لهذه األسطوانات والبالغة  33.9مليون لاير سعودي من ضمن الممتلكات ،اآلالت
والمعدات إلى الموجودات المتداولة ضمن بند المخزون.

*

استنادا إلى تقييم األراضي والذي تم بواسطة خبير تثمين عقاري ،فقد بلغت قيمتها العادلة في  31ديسمبر 2017م مبلغ  431مليون لاير سعودي.
�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
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استثمارات عقارية
تتمثل االستثمارات العقارية في أراضي ومباني يتم إيجارها ألطراف خارجية بموجب عقود إيجار
تشغيلية ،وتتكون مما يلي:
أراضي

المجموع

مباني

التكلفة
االستهلك المتراكم

34.494.172
-

13.676.164
()13.676.161

48.170.336
()13.676.161

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2017م

34.494.172

3

34.494.175

 31ديسمبر 2016م
 1يناير 2016م

34.494.172
34.494.172

3
3

34.494.175
34.494.175

* استنادا إلى تقييم األراضي والتي تمت بواسطة خبير تثمين عقاري ،فقد بلغت قيمتها العادلة في
 31ديسمبر 2017م مبلغ  271مليون لاير سعودي.
-7

استثمارات فى شركات زميلة
تتكون االستثمارات في شركات زميلة مما يلي:
نسبة الملكية
المصنع السعودي السطوانات الغاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة

أ-

٪37.57
٪35
٪35

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

35.349.399
19.287.725
27.259.296

24.133.689
19.245.953
20.836.428

24.133.689
20.216.201
18.990.439

81.896.420

64.216.070

63.340.329

حركة االستثمار فى الشركات الزميلة للسنة كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الرصيد اإلفتتاحي
الحصة في أرباح السنة
توزيعات أرباح مقبوضة

64.216.070
21.147.336
()3.466.986

63.340.329
3.063.242
()2.187.501

62.468.296
872.033
-

الرصيد الختامي

81.896.420

64.216.070

63.340.329

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
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استثمارات فى شركات زميلة(تابع)
ب -المعلومات المالية للشركات الزميلة محاسبا عنها بطريقة حقوق الملكية كاآلتي:
االسم

بلد التأسيس

تاريخ القوائم المالية

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

صافي الربح (الخسارة)

2017م
المصنع السعودي السطوانات الغاز

السعودية

 29ذو الحجة 1438هـ

131.721.350

37.619.395

94.101.955

20.310.702

شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة

السعودية

 30سبتمبر 2017م ( 9أشهر)

67.829.454

12.721.668

55.107.786

2.690.235

شركة غاز الشرق المحدودة

السعودية

 31ديسمبر 2017م

96.926.990

19.043.286

77.883.704

10.276.726

2016م
المصنع السعودي السطوانات الغاز

السعودية

 30ذو الحجة 1437هـ

94.466.334

30.221.187

64.245.147

3.163.995

شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة

السعودية

 30سبتمبر 2016م ( 9أشهر)

73.988.115

18.999.678

54.988.437

3.233.679

شركة غاز الشرق المحدودة

السعودية

 30سبتمبر 2016م ( 9أشهر)

98.545.321

39.012.671

59.532.650

8.001.379

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -8استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

أ-

 31ديسمبر
2017م
الشركة الوطنية للغازات الصناعية
الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح
استثمار في صناديق لدى شركات استثمارية
ودائع استثمارية

ب-

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

52.880.000
18.137.263

52.880.000
20.137.263

52.880.000
27.794.228

287.436.671

267.294.179

190.989.991

358.453.934

340.311.442

271.664.219

حركة االستثمار فى صناديق واستثمارات وودائع لدى شركات استثمارية كما يلي:
 31ديسمبر
2017م
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 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2016م

الرصيد اإلفتتاحي
إضافات خلل السنة
استبعادات خلل السنة
تسوية مكاسب غير محققة من تقييم
استثمارات متاحة للبيع

267.294.179
394.123.690
()374.280.897

190.989.991
155.000.000
()85.139.489

223.110.291
130.000.000
()164.957.318

299.699

6.443.677

2.837.018

الرصيد الختامي

287.436.671

267.294.179

190.989.991

األصول المالية والمطلوبات المالية
 31ديسمبر 2017م

األصول المالية

اإلجمالي

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

األصول المالية
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل

نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

109.994.825
358.453.934
37.073.462
17.938.375

109.994.825
37.073.462
17.938.375

-

358.453.934
-

اإلجمالي

523.460.596

165.006.662

-

358.453.934

 31ديسمبر 2017م

المطلوبات المالية

اإلجمالي

المطلوبات
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

المطلوبات
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

131.430.765
11..915
11
915..903

131.430.765
11.915.903

-

اإلجمالي

143..346
143
346..668

143.346.668

-

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
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األصول المالية والمطلوبات المالية(تابع)
 31ديسمبر 2016م

األصول المالية

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

األصول المالية
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

اإلجمالي

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل

نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

103.271.585
340.311.442
44.791.327
19.495.619

103.271.585
44.791.327
19.495.619

-

340.311.442
-

اإلجمالي

507.869.973

167.558.531

-

340.311.442

 31ديسمبر 2016م

المطلوبات المالية

المطلوبات
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

المطلوبات
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

اإلجمالي

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

125.936.000
9.885.711

125.936.000
9.885.711

اإلجمالي

135.821.711

135.821.711

-

 1يناير 2016م

األصول المالية

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

األصول المالية
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

اإلجمالي

نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

82.830.372
271.664.219
40.306.663
23.380.420

82.830.372
40.306.663
23.380.420

اإلجمالي

418.181.674

146.517.455

-

األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل
271.664.219
271.664.219

 1يناير 2016م
المطلوبات
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

المطلوبات
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

132.700.723
8.379.830

132.700.723
8.379.830

-

اإلجمالي

141.080.553

141.080.553

المطلوبات المالية

اإلجمالي

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -10مخزون
أ-

يتكون المخزون مما يلي:

غاز
أسطوانات
خزانات
قطع غيار ومواد أخرى
مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
وأسطوانات غير مستخدمة

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

9.872.107
94.970.403
12.591.442
71.914.583
189.348.535

22.428.819
46.290.498
19.739.698
67.056.508
155.515.523

14.971.637
19.728.097
13.883.411
63.789.386
112.372.531

()45.249.404

()5.784.875

()5.784.875

144.099.131

149.730.648

106.587.656

خلل العام 2017م قامت اإلدارة بإعادة النظر في الطبيعة التشغيلية ألسطوانات الغاز،
وأعادت تصنيفها من ممتلكات ،آالت ومعدات إلى مخزون ،بلغ صافي القيمة الدفترية
ألسطوانات الغاز المحول للمخزون  33.942.221لاير سعودي.
ب -الحركة في مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة وأسطوانات غير مستخدمة كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

ج-

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الرصيد اإلفتتاحي
مكون خلل السنة

5.784.875
39.464.529

5.784.875
-

5.784.875
-

الرصيد الختامي

45.249.404

5.784.875

5.784.875

خلل العام 2017م قررت اإلدارة إيقاف عمليات بيع الغاز في األسطوانات سعة  22كيلو
جرام ،هذه العمليات تم إيقافها مسبقا في جميع فروع الشركة عدا فرع جدة .تتوقع اإلدارة
أن يتم إيقاف هذه العمليات بفرعها في جدة خلل العام 2018م .اتخذت اإلدارة خطوات
الستبعاد هذه األسطوانات سعة  22كيلو جرام ،ووفقا لذلك تم إعادة تصنيف صافي القيمة
الدفترية لهذه األسطوانات والبالغة  33.9مليون لاير سعودي من ضمن الممتلكات ،اآلالت
والمعدات إلى الموجودات المتداولة ضمن بند المخزون.
نظرا لعدم استخدام األسطوانات سعة  22كيلو جرام كما ذكر أعله ،قامت الشركة باستبدال
هذه األسطوانات للعملء بأسطوانات سعة  11كيلو جرام ،مما نتج عنه خسارة محققة بملغ
 13.6مليون لاير سعودي خلل العام 2017م.

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -11ذمم مدينة تجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي:

أ-

 31ديسمبر 2017م
ذمم مدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

ب-

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

42.329.462
()5.256.000

47.047.327
()2.256.000

42.562.663
()2.256.000

37.073.462

44.791.327

40.306.663

تتكون الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خلل العام المنتهي في  31ديسمبر
مما يلي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الرصيد اإلفتتاحي
مكون خلل السنة

2.256.000
3.000.000

2.256.000
-

2.256.000
-

الرصيد الختامي

5.256.000

2.256.000

2.256.000

 -12مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى مما يلي:
دفعات مقدمة للموردين
إيردات مستحقة
ذمم موظفين وعهد مؤقتة
مطالبات تأمين
مصروفات مدفوعة مقدما
ضمانات بنكية مقابل اعتمادات مستندية
أخرى

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

3.058.592
117.781
6.525.354
1.623.146
6.779.268
6.151.203
462.299

7.464.472
6.740.768
3.926.227
7.187.357
898.234
465.918

8.428.900
4.606.913
2.893.254
7.968.857
6.989.057
462.296

24.717.643

26.682.976

31.349.277

 -13نقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

69.994.825
40.000.000

58.271.585
45.000.000

52.830.372
30.000.000

109.994.825

103.271.585

82.830.372
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -14احتياطي نظامي
تمشيا مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  ٪10من صافي الدخل لتكوين
االحتياطي النظامي ،ويجوز للشركة التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي  ٪30من
رأس المال .بلغ االحتياطي النظامي في  31ديسمبر 2016م  ٪36من رأس مال الشركة،
وقررت الجمعية العامة للمساهمين غير العادية المنعقدة بتاريخ  7مارس 2018م التوقف عن
التحويل لهذا االحتياطي نظرا الستيفاء متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.
 -15احتياطي اتفاقي
خلل السنوات السابقة ووفقا للنظام األساسي للشركة ،يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم ()5٪
من صافي دخل السنة إلى االحتياطي االتفاقي بعد خصم االحتياطي النظامي وتوزيعات األرباح.
خلل الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة خلل العام المنتهي في  31ديسمبر 2014م ،قرر
المساهمون استخدام االحتياطي االتفاقي في تمويل مشاريع الشركة المستقبلية .قامت الشركة
باستخدام هذا االحتياطي في تمويل مشروعاتها.
وفقا لما سبق ،اقترح مجلس اإلدارة على مساهمي الشركة تحويل االحتياطي االتفاقي إلى األرباح
المبقاة.
 -16توزيعات األرباح
خلل ديسمبر 2016م أوصى مجلس اإلدارة الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين عن هذا الربع الرابع بمبلغ إجمالي قدره  26.25مليون لاير سعودي أي ما يعادل 35
هللة لكل سهم ،والتي تم إعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في تاريخ  14فبراير
2017م  ،وتم دفعها خلل الفترة المنتهية في  31مارس 2017م.
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية بتاريخ  2مايو 2017م بتوزيع أرباح نقدية
على مساهمي الشركة عن الربع األول من السنة المالية 2017م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره
 26.25مليون لاير سعودي .عدد األسهم المستحقة لألرباح  75مليون سهم حصة السهم الواحد
 0.35لاير ،نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم  ، ٪3.5تاريخ األحقية للمساهمين المالكين
لألسهم نهاية تداول يوم الثلثاء  9مايو 2017م  ،للمساهمين المالكين لألسهم يوم اإلستحقاق
والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق .تم
دفعها خلل الفترة المنتهية في  30يونيو 2017م.
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ  25يوليو 2017م بتوزيع أرباح نقدية
على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من السنة المالية 2017م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره
 26.25مليون لاير سعودي .عدد األسهم المستحقة لألرباح  75مليون سهم حصة السهم الواحد
 0.35لاير سعودي ،نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم  ، ٪3.5تاريخ األحقية للمساهمين
المالكين لألسهم نهاية تداول يوم  30يوليو 2017م والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز اإليداع
في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،تم دفعها خلل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
2017م.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -16توزيعات األرباح (تابع)
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ  1نوفمبر 2017م بتوزيع أرباح نقدية
على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من السنة المالية 2017م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره
 26.25مليون لاير سعودي .عدد األسهم المستحقة لألرباح  75مليون سهم حصة السهم الواحد
 0.35لاير سعودي ،نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم  ، ٪3.5تاريخ األحقية للمساهمين
المالكين لألسهم نهاية تداول يوم  5نوفمبر 2017م والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز اإليداع
في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،تم دفعها خلل شهر نوفمبر 2017م.
أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ  1نوفمبر 2017م بتوزيع أرباح نقدية
على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من السنة المالية 2017م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره
 26.25مليون لاير سعودي .عدد األسهم المستحقة لألرباح  75مليون سهم حصة السهم الواحد
 0.35لاير سعودي ،نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم  ، ٪3.5تاريخ األحقية للمساهمين
المالكين لألسهم نهاية تداول يوم  17ديسمبر 2017م والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،تم دفعها خلل شهر ديسمبر 2017م.
 -17مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين
وفقا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )19فقد نفذت اإلدارة إجراء لتقييم القيمة الحالية
اللتزاماتها من المكافآت المحددة كما في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2016م المتعلقة
بمكافآت نهاية خدمة العاملين المستحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واإلتفاقيات التعاقدية ذات
الصلة .وفيما يلي االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المستخدمة في حساب التزام المكافآت المحدد:
نسبة الخصم
النسبة المتوقعة من زيادة الراتب

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

%3
%4.5

%3
%3.8

فيما يلي تحليل بصافي تكاليف المكافآت المحملة على قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م:
 31ديسمبر 2017م
تكلفة خدمات حالية
تكلفة فوائد

10.122.473
4.990.249
15.112.722

الحركة في مكافآت نهاية خدمة العاملين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م كما يلي:
 31ديسمبر 2017م
الرصيد في بداية السنة
محمل على قائمة الدخل
مدفوعات خلل السنة
أرباح إعادة قياس من مكافآت نهاية خدمة العاملين (مضمنة في قائمة الدخل الشامل اآلخر)

176.043.698
15.112.722
()7.892.234
()2.757.748

الرصيد في نهاية السنة

180.506.438

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -18ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى مما يلي:
 31ديسمبر 2017م
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة من العملء
مبالغ محصلة تحت التسوية
تأمين أقفاص وعملء
الصندوق الخيري وصندوق الجزاءات للموظفين
دائنو توزيعات أرباح المساهمين
مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

36.200.332
12.472.930
37.973.041
3.262.280
2.980.986
35.486.318
3.054.878

38.716.565
7.227.918
1.693.039
37.142.082
2.703.200
2.722.243
33.594.888
2.136.065

41.297.731
6.718.895
1.819.752
43.868.932
1.141.400
2.682.353
33.071.660
2.100.000

131.430.765

125.936.000

132.700.723

 -19مخصصات
تتكون المخصصات للسنة المنتهية مما يلي:
 31ديسمبر 2017م
مخصص زكاة شرعية يتعلق بمطالبات
متنوعة لربوط زكوية معترض عليها
مخصص قضايا عمالية وغير عمالية وأخرى

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

41.171.903
12.348.456

42.851.175
5.577.016

52.928.191
-

53.520.359

48.428.191

52.928.191

 -20مخصص الزكاة الشرعية
أ-

المحمل على السنة
الزكاة المحملة على السنة المنتهية في  31ديسمبر تم احتسابها وفقا للوعاء الزكوي الذي
يتكون من العناصر التالية:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

صافي الدخل المعدل
العناصر الخاضعة للزكاة
ناقصا :العناصر الغير خاضعة للزكاة

197.878.611
1.336.572.841
()1.250.033.610

172.395.675
1,284,049,180
()1,237,921,105

الوعاء الزكوي

284.417.842

218.523.750

الزكاة بنسبة  ٪2.5من (أ) أو (ب) أيهما أكبر

7.110.446

5.463.094
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -20مخصص الزكاة الشرعية (تابع)
ب -الزكاة المستحقة
الحركة في مخصص الزكاة المستحقة كما يلي:
 31ديسمبر 2017م
الرصيد في بداية السنة
المكون خلل السنة
المسدد خلل السنة

ج-

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

9.885.711
7.110.446
()5.080.254

8.379.830
5.463.094
()3.957.213

9.011.604
5.442.731
()6.074.505

11.915.903

9.885.711

8.379.830

موقف الربط
قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام 2004م .قامت الهيئة العامة الزكاة
والدخل (الهيئة) بعمل الربط الزكوي للشركة لألعوام من 2005م إلى 2007م ،نتج عنه
إلتزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ  39مليون لاير سعودي ،حيث قامت الشركة
باإلعتراض على هذه الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا للنظام ،وهي في إنتظار
قرار اللجنة اإلستئنافية الضريبية .تم تقديم ضمان بنكي للهيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ
 39مليون لاير سعودي في هذا الخصوص.
قدمت الشركة اإلقرار الزكوي لألعوام من 2008م حتى 2016م إلى الهيئة العامة
للزكاة والدخل وقامت بدفع مبلغ الزكاة  ،وحصلت على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها
حتى  30أبريل 2018م.
خلل الربع الثاني من العام 2017م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) الربط
الزكوي النهائي للشركة لألعوام 2008م 2009 ،م و2010م .اإللتزام الزكوي اإلضافي
الناتج عن هذه الربط الزكوي النهائي بلغ  58.5مليون لاير سعودي ،تم اإلعتراض عليه
من قبل الشركة .بناء على مراجعة مستشار الزكاة للشركة لهذا الربط الزكوي  ،فإن للشركة
أسباب قوية صالحة لتقديم إعتراض للهيئة لمراجعة الربط الزكوي لصالحها  ،بحيث ال
يترتب عليه أي إلتزامات جوهرية تؤثر في القوائم المالية .قامت الشركة بدفع مبلغ قدره
 1.7مليون لاير سعودي مقابل االلتزام الزكوي اإلضافي وقدمت خطاب اعتراض إلى
(الهيئة) على مبلغ  56.8مليون لاير سعودي المتبقي من الربط الزكوي.

 -21إيرادات
تتكون اإليرادات للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2017م
مبيعات الغاز
مبيعات أسطوانات وخزانات وقطع
إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
مردودات المبيعات

2016م

1.860.076.069
119.612.492
11.374.066
()5.928.433

1.826.059.666
139.943.238
16.644.955
()6.675.962

1.985.134.194

1.975.971.897
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -22تكلفة اإليرادات
تتكون تكلفة اإليرادات للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2017م
تكلفة الغاز
رواتب وأجور
تكلفة أسطوانات وخزانات وقطع غيار
قطع غيار أخرى
خسارة األسطوانات التالفة
استهلك موجودات ثابتة
تأمين تشغيلية
إصلحات خارجية
مصروفات تشغيل أخرى

2016م

1.224.948.572
219.861.269
87.025.449
51.200.492
19.811.128
82.721.811
12.347.243
1.633.625
26.167.536

1.210.074.114
218.659.537
108.183.078
50.217.343
18.927.831
80.169.701
12.191.081
661.591
44.876.327

1.725.717.125

1.743.960.603

 -23مصروفات بيع وتسويق
تتكون مصروفات البيع والتسويق للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2017م
رواتب وأجور
استشارات فنية
دعاية وإعلن
استهلك أصول ثابتة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
أخرى

2016م

35.205.118
5.225.000
637.105
4.955.717
3.000.000
2.880.940

32.270.324
1.347.734
5.871.018
5.853.509

51.903.880

45.342.585

 -24مصروفات عمومية وإدارية
تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2017م
رواتب وأجور
بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
استهلك أصول ثابتة
هاتف وكهرباء ومياه
رسوم تأشيرات ورخص
إصلح وصيانة
تأمين
استشارات فنية وإدارية
مطالبات محتملة
دعم فني ورخص تطبيقات الحاسب اآللي
أخرى

2016م

29.977.320
2.829.308
4.809.286
2.324.218
3.255.049
427.057
1.917.662
7.544.334
8.200.000
7.260.857
8.419.058

29.031.688
3.219.631
4.519.392
2.567.529
2.705.524
666.584
2.586.427
6.988.534
791.291
3.980.460
4.353.073

76.964.149

61.410.133
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -25إيرادات استثمارات  -صافي
تتكون إيرادات اإلستثمارات  -صافي للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2017م
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات متاحة للبيع و قصيرة األجل
استثمارات عقارية
مخصص هبوط في استثمار الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

2016م

21.147.336
22.262.662
2.973.333
()2.000.000

3.063.241
12.416.282
3.905.183
()7.656.965

44.383.331

11.727.741

 -26إيرادات (مصروفات) أخرى  -صافي
تتكون اإليرادات (مصروفات) أخرى  -صافي للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
إيجار محلت التوزيع واألقفاص
أرباح (خسائر) رأسمالية  -صافي
متنوعة  -صافي

2017م

2016م

5.291.124
5.286.587
7.547.526

5.102.532
109.968
9.987.605

18.125.237

15.200.105

 -27ربح السهم
تم احتساب ربح السهم بقسمة صافي الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2016م على
عدد األسهم األساسية والبالغة  75مليون سهم.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -28أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتمثل الحركة في األرصدة والمعاملت مع األطراف ذات العلقة في  31ديسمبر فيما يلي:
2017م
أسماء الشركات

طبيعة المعاملة

المصنع السعودي ألسطوانات الغاز (نسبة المشاركة )٪37

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

مشتريات

مبلغ المعاملة
114.352.350

مبلغ المعاملة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2016م
الرصيد

-

مبلغ المعاملة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2016م

مبلغ المعاملة
128.473.628

الرصيد كما
في  31ديسمبر
2017م

الرصيد
-

الرصيد كما
في  31ديسمبر
2016م

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنها:
مكافآت
مصاريف وبدالت
تمثيل في مجلس إدارة شركات زميلة

3.818.626
967.198
-

3.722.212
1.033.485
300.000

3.054.878
-

1.836.065
300.000

مزايا سنوية
مكافأة نهاية الخدمة

4.734.747
122.234

4.006.562
418.344

122.234

418.344

اإلدارة العليا:
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -29التزامات محتملة
أ-

باإلشارة إلى حادثة إنفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العام 2012م ،تم خلل
شهر مايو 2017م إستلم الئحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واإلدعاء العام ضد
الشركة وخمسة أطراف أخرى .وفقا لمكتب المحاماة المختص بتقديم اإلستشارة القانونية للشركة
بخصوص هذه الدعوى القضائية  ،فإن القضية ال زالت في بدايتها  ،وبناء على ما سبق وفي
ضوء المعطيات الحالية فإنه ال يمكن تحديد مدى قوة الموقف القانوني للشركة من ضعفه.
باإلضافة لذلك ،توجد دعاوي قضائية أخرى مقامة ضد الشركة من قبل موردين وأطراف أخرى ،
ما زالت منظورة في المحاكم  ،وبناء على إفادة المستشار القانوني للشركة فإن هذه الدعاوي
القضائية ال يمكن تحديد مبالغ لها ،لذا فإن اإللتزامات المالية التي قد تنتج عن هذه القضايا  -إن
وجدت  -ال يمكن تحديدها وتسجيلها بدفاتر الشركة في الوقت الحالي.
بناء على الدراسة التي قامت بها اإلدارة خلل العام 2017م ،تم عمل مخصصات بقيمة 12.3
مليون لاير سعودي (إيضاح رقم  )19لتغطية الخسائر المتوقعة من االلتزامات المحتملة.

ب-

كما هو مبين في (اإليضاح رقم /20ج) فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت
معلقة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل .إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن تحديدها في
الوقت الحالي.
قامت الشركة بعمل مخصص لبعض اإللتزامات أعله في القوائم المالية (إيضاح رقم .)19

ج-

لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) بمبلغ  39مليون
لاير سعودي (2016م 39 :مليون لاير سعودي) يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من
2005م إلى 2007م كما تم ذكره في (اإليضاح رقم /20ج) ،وخطاب ضمان بنكي مقدم إلى
شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو بمبلغ  195مليون لاير سعودي (2016م 195 :مليون
لاير سعودي) يخص توريد المنتجات البترولية.

 -30األدوات المالية
أ-

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف
راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس .ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض
أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها
أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة
ومنتظمة من تاجر صرف عملت أجنبية ،أو وسيط ،أو مجموعة صناعة ،أو خدمات تسعير أو
هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معاملت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس
تجاري.

�

شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -30األدوات المالية (تابع)
أ -قياس القيمة العادلة لألدوات المالية(تابع):
عند قياس القيمة العادلة ،تستخدم الشركة معلومات سوقية قابلة للملحظة كلما كان ذلك ممكنا.
تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخلت
المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:
المستوى  :1أسعار مدرجة غير معدلة (في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن
الحصول عليها في تاريخ القياس).
المستوى  :2مدخلت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ( 1وهي قابلة للملحظة
للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة ) مثل األسعار (أو بصورة غير مباشرة) مشتقة من
األسعار.
المستوى  :3مدخلت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للملحظة
(مدخلت غير قابلة للملحظة).
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك
مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة
بصورة معقولة.
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
 31ديسمبر 2017م
القيمة الدفترية
القيمة العادلة –
أدوات التحوط
الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية
ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

متاحة للبيع

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
اإلجمالي

المستوى 2

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 3

-

358.453.934
-

109.994.825
37.073.462
17.938.375

109.994.825
358.453.934
37.073.462
17.938.375

358.453.934
-

-

-

358.453.934
-

-

358.453.934

165.006.662

523.460.596

358.453.934

-

-

358.453.934

-

-

131.430.765
11.915.903
143.346.668

131.430.765
11.915.903
143.346.668

-

-

-

-
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
 31ديسمبر 2016م
القيمة الدفترية
القيمة العادلة –
أدوات التحوط
الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

القيمة العادلة

متاحة للبيع

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

المستوى 1

-

340.311.442
-

103.271.585
44.791.327
19.495.619

103.271.585
340.311.442
44.791.327
19.495.619

340.311.442
-

-

-

340.311.442

167.558.531

507.869.973

340.311.442

-

-

-

-

125.936.000
9.885.711
135.821.711

125.936.000
9.885.711
135.821.711

-

-

-

اإلجمالي

المستوى 2

المستوى 3
-

340.311.442
340.311.442

-
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي
 1يناير 2016م
القيمة الدفترية
القيمة العادلة –
أدوات التحوط
الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة الشرعية

-

-

متاحة للبيع

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 2

82.830.372
82.830.372
- 271.664.219 271.664.219
- 271.664.219
40.306.663
40.306.663
23.380.420
23.380.420
- 271.664.219 418.181.674 146.517.455 271.664.219

-

132.700.723 132.700.723
8.379.830
8.379.830
141.080.553 141.080.553

-

-

المستوى 3

-

-

اإلجمالي

271.664.219
271.664.219

-
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -30األدوات المالية (تابع)
ب-

إدارة مخاطر األدوات المالية:
تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة رأس المال
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد
الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية
والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما يلي
 31ديسمبر 2017م
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

109.994.825
37.073.462
17.938.375
165.006.662

 31ديسمبر 2016م
103.271.585
44.791.327
19.495.619
167.558.531

 1يناير 2016م
82.830.372
40.306.663
23.380.420
146.517.455

القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان
تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي
األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.
الذمم المدينة التجارية واألخرى الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها.
تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العملء عن طريقة
المراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة .تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان التي
تتعلق بالعملء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة
بصورة مستمرة .يتم مراقبة األرصدة المدينة ،كما كانت نتائج تعرض الشركة لمخاطر
الديون المعدومة غير جوهرية
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء
بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على
بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها .فيما يلي االستحقاقات
التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير
مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة كل االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية
تستحق خلل أقل من سنة.
تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال اللزمة
والتسهيلت البنكية والتسهيلت اإلئتمانية األخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
تنص شروط المبيعات الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ نقدا عند تسليم البضاعة أو
على أساس البيع باألجل
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شركة الغاز والتصنيع األهلية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
باللاير السعودي

 -30األدوات المالية (تابع)
ب -إدارة مخاطر األدوات المالية( :تابع)
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في
السوق مثل أسعار صرف العملت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على
دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية .تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة
التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد
مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة
بالسوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية .الشركة ليس لديها قروض تمويلية.
مخاطر أسعار السلع
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي
تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة وتدفقاتها النقدية.
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العملت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في
أسعار الصرف األجنبي .تنشأ مخاطر العملت عند إدراج المعاملت التجارية المستقبلية
والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعملت تختلف عن عملة الشركة معظم تعاملت
الشركة بالعملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي ،الذي تم تثبيت سعر صرفه مقابل اللاير
السعودي.
إدارة رأس المال
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة
المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير المستقبلي ألعمالها .يراقب مجلس
اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين
العاديين
 -31أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
 -32اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  10رجب 1439هـ الموافق
 27مارس 2018م.

�

