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 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 مقدمة

  )"الشركة"( )شركة مساهمة سعودية(    والتصنيع األهليةالغاز  لشركة  الموجزة المرفقة  الموحدة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية  

إلي )يشار  لها  التابعة  بوالشركة  مجتمعين  األولية  ائمتيوق ،  2021  سبتمبر  30كما في    "المجموعة"(ـهم  الشامل    الموحدة   الدخل 

حقوق  ،  2021  سبتمبر   30أشهر المنتهيتين في    تسعةالموجزة لفترتي الثالثة وال والتدفقات النقدية    الملكيةوقائمتي التغيرات في 

وملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية  في ذلك التاريخ  أشهر المنتهية    تسعةالموجزة لفترة الالموحدة  األولية  

لمعيار المحاسبة الدولي )  الموجزةالموحدة  هذه القوائم المالية األولية  وعرض  األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد   ( 34وفقاً 

هذه القوائم المالية األولية لفحص  ال"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إظهار نتيجة  

 الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. الموحدة 

 نطاق الفحص 

( "فحص المعلومات 2410تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )،  باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية

  المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية 

المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  بشكل أساسي إلى المسؤولين عن األمور    ،على توجيه استفسارات

العربية   المملكة  المعتمدة في  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  تتم  التي  المراجعة  من  نطاقاً  أقل  كبير  حد  إلى  الفحص  إن  أخرى. 

اء القيام  ن مور الهامة التي يمكن تحديدها أثعلى علم بكافة األ  سنكونالسعودية، وبالتالي فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا  

 عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.وبأعمال المراجعة. 

 أساس االستنتاج المتحفظ

 27.4يتضمن حساب المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى رصيد حساب مبالغ محصلة تحت التسوية والبالغ  

، اكتشفت إدارة الشركة عمليات اختالس 2020خالل سنة  مليون لاير سعودي(.    27.4:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )

مليون لاير سعودي قام بها موظف سابق والتي تم توجيهها من خالل هذا الحساب، وقد تم عكس هذه العمليات كما في  25.7بمبلغ 

ناك صعوبة في تتبع معامالت أخرى ضمن هذا الحساب،  يوجد هفإنه    ونظراً لعدم توفر المعلومات الكافية، .2020ديسمبر    31

. لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية للوصول 2021 سبتمبر  30وبالتالي ال يمكن التأكد من صحة رصيد هذا الحساب كما في  

. وبالتالي، لم نتمكن  أخرى بديلةتنفيذ إجراءات  ، كما لم نتمكن من  إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله

المنتهية في ذلك التاريخ  للفترة  عمليات  العلى نتائج  و  2021  سبتمبر  30كما في    األرصدةمن تحديد التعديالت الضرورية على  

  .وعلى أرقام المقارنة
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 .   معلومات عن الشركة 1
 
 الشركة  تأسيس ( أ

 1010002664شركة الغاز والتصنيع األهلية )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  
مليون    75مليون لاير سعودي ويتكون من    750يبلغ رأس مال الشركة  م(.  1963ديسمبر    9هـ )الموافق  1383  رجب   22بتاريخ  

  سبتمبر   30)  %10.91العامة نسبة    االستثمارات   ق صندو يمتلك    ،2021  سبتمبر  30كما في    . لاير سعودي  10سهم، قيمة كل سهم  
واألسهم    الشركة  أسهممن إجمالي عدد  (  %6.66  :2020  سبتمبر  30)  %6.66ن  ويمتلك السيد عبدالعزيز عبدالمحس(  10.91%:  2020
  مطروحة للتداول العام. المتبقية 

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

/ش بتاريخ 2843وشركة الغاز األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين، وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم
هـ بدمج 13/06/1384بتاريخ     820ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم    هـ،1383علي عام  الف  االندماجهـ، وقد تم  01/01/1381

كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في شركة الغاز والتصنيع األهلية، وقد حدد قرار مجلس الوزراء  
هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر  01/01/1396يخ  رأس مال الشركة وبداية عملها بتار  هـ14/11/1395بتاريخ    1615رقم  

 .م20/11/1996 بتاريخهـ  الموافق 09/07/1417/ص بتاريخ 659من وزارة الصناعة والكهرباء رقم  
 
 المجموعة   نشاط ( ب

الشركة  أنشطة  )"المجموعة"(   والشركة   تشمل  لها  المتعلقة    التابعة  األعمال  بجميع  الغاز    باستغالل القيام  وتسويق  بأنواعه  وتصنيع 
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

إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية، باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء   في كيميائية والزجاج، وإنشاء أو المشاركة والبترو
 .المجموعةاألراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح 

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

 
 لدى الشركة الفروع التالية: 

 الفرع 
 

 رقم السجل التجاري
 

 تاريخ اإلصدار 

 هـ 23/3/1436  1010429687  الرياض  -1

 هـ7/8/1383  2050001551  الدمام  -2

 هـ6/4/1402  1131004089  بريدة -3

 هـ 18/3/1402  365006707  المدينة المنورة  -4

 هـ 19/2/1402  4030032503  جدة  -5

 هـ7/8/1409  4700003177  ينبع  -6

 هـ 25/12/1402  5855004366  خميس مشيط  -7

 هـ 20/9/1402  4032007367  الطائف  -8
 

 . الموجزة  الموحدة  تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الفروع في هذه القوائم المالية األولية 
 

غاز  لل  الحلول% تحت اسم شركة    100تابعة مملوكة بنسبة    جديدة  شركةبتأسيس  الشركة    قامت،  م2021  عامالربع األول من  خالل  
 ( )شركة ذات مسؤولية محدودة(، فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة: شخص واحدشركة )

 الملكية  نسبة  التأسيس  بلد   رقم السجل التجاري  التابعة  ة الشرك

 % 100  المملكة العربية السعودية   1010693275  شركة الحلول للغاز 
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 .   السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 أساس اإلعداد   1- 2

لي ة   وفقًا لمعيار المحاسبة    م2021  سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في    تسعة لفترتي الثالثة والالموحدة الُموَجزة  أُِعدَّت هذه القوائم المالية األو 
لسعودية  ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة ا34الدولي )

والمحاسبين مبدأ   .للمراجعين  أساس  على  العمل  في  ستستمر  أنها  أساس  على  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  الشركة  أعدت 
االستمرارية. يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على هذا االفتراض. لقد توصلوا إلى  

  12عقواًل بأن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي في المستقبل المنظور ، وال تقل عن  حكم بأن هناك توقعًا م
 شهًرا من نهاية فترة التقرير. 

 .للمجموعةباللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية الموحدة الُموَجزة تم عرض القوائم المالية األولية 

كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن يتم  الموحدة الُموَجزة  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية  
فترتي . إضافة إلى ذلك، إن نتائج  م2020ديسمبر    31ي  قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية ف

، ال تمثل مؤشراً دقيقاً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي م2021  سبتمبر  30في  المنتهيتين  أشهر    تسعة الثالثة وال
 .  م2021ديسمبر  31في 

 األحكام المحاسبية والتقديرات واالفتراضات 

تطبيق  التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  و  األحكام  استخدام بعضمن اإلدارة  الموحدة الُموَجزة    األوليةيتطلب اعداد القوائم المالية  
  هذه عن الفعلية النتائج تختلف قدالسياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات.  

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة    للمجموعةان األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية    .التقديرات
 م. 2020ديسمبر  31 السنوية للسنة المنتهية في ماليةالقوائم المطبقة على الهي كانت نفس تلك 

 

   أسس التوحيد 2- 2
الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الشركة وشركتها التابعة )"المجموعة"( المبينة  الموحدة الُموَجزة تشتمل القوائم المالية األولية 

 أعاله.  1في اإليضاح 

رة على  يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيط
موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة )أو المستبعدة(  ب )أو إلغاء االعتراف(    االعترافالشركة التابعة. يتم  

الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على    المالية  القوائمفي  
   عة.الشركة التاب 

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركة التابعة لضمان    الضرورة،المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للشركة. عند    القوائمتم إعداد  
 توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 جميع الحسابات والمعامالت بين المجموعات عند التوحيد.  تسوية يتم
 

 
 .   ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

القوائم    خالل إعدادهي نفس السياسات المطبقة  الموحدة الُموَجزة    األوليةهذه القوائم المالية    خالل إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة  
 م.2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في للشركةلسنوية االمالية 

 
عَمل بها اعتباًرا  وأُصِدَرت تعديالت على المعايير التي يُ  م.2021يناير    1لم تُصَدر معايير أو تفسيرات جديدة بتاريخ تطبيق يسري في  

 . للمجموعةالموحدة الُموَجزة القوائم المالية األوليَّة م، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على 2021يناير  1من 
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 التابعة  شركة .   ال4
 

الشركة التابعة   إن  باسم شركة الحلول للغاز.   %100، شركة تابعة مملوكة بنسبة  م2021الربع األول من عام  أسَّست الشركة، خالل  
بدأت الشركة  متخصصة في إنشاء وبناء وصيانة شبكات وخزانات غاز البترول المسال، وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال.  

 لتابعة: الشركة ل. وفيما يلي البنود المالية الرئيسية في القوائم المالية م2021خالل الربع الثاني من عام   نشاطهاالتابعة 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ممتلكات واآلالت والمعدات .   ال5
 
ا لصندوق  ممليون لاير سعودي( تم رهنه  2.7:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2.7  تكلفةتشمل األرض قطعتي أرض ب  (أ

 (. 9التنمية الصناعية السعودي )إيضاح  

 

:  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  258.8 قيمتها التنفيذ تحت الممتلكات واآلالت والمعدات األعمال الرأسمالية  تتضمن (ب 
تمثل بشكل رئيسي مشاريع    191.7 المجموعة  مليون لاير سعودي( والتي  وكذلك تطوير خطوط    تهاقوطالتطوير محطات 

 اإلنتاج بما يتوافق مع احتياجات المجموعة ومتطلبات السالمة العامة. 

 

 .   االستثمارات في شركات زميلة 6
 

 الشركات الزميلة مما يلي: تتكون االستثمارات في 

 
 
 
 
 

 م 2021 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )غير 

 لاير سعودي 
  المالي  المركز  قائمة

 5,034,987 الموجودات المتداولة 
 ( 1,298,112) غير المتداولة  المطلوبات 

   في المنتهية أشهر  تسعة ال ةلفتر  في منتهية ال الثالثة أشهر  فترةل 

 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

 
     قائمة الدخل الشامل 
 - ( 653,637) - ( 64,878) صافي خسارة الفترة 

 

 نسبة الملكية 

 م 2021 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )غير 

  لاير سعودي 

 م2020ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 لاير سعودي 
      

  30,587,628   34,985,757  % 37.57 شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز 
  19,700,076   19,365,602  % 35 شركة توزيع الغاز الطبيعي

 29,982,330  28,228,425  % 35 شركة غاز الشرق 

   82,579,784  80,270,034 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 .   االستثمارات في شركات زميلة )تتمة( 6
 

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات الزميلة: 

 
 الشركات الزميلة مما يلي: تتكون الحصة في نتائج 

 
 صافي  المدينة،الذمم .   7
 
 م 2021 سبتمبر  30 

 ( مراجعة )غير 
  لاير سعودي 

 م 2020ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 لاير سعودي 
    

 51,618,322  41,963,949 مدينون تجاريون
 9,984,873  7,220,872  أخرى  مدينةذمم 
 49,184,821  61,603,195 

 (16,121,734)  ( 17,813,862) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 31,370,959  45,481,461 

 
 نقدية وما في حكمها ال   . 8

 

 

 م 2021 سبتمبر  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 
 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

    
 177,111,159  144,678,873 أرصدة لدى البنوك

 100,000,000  - ودائع مرابحة قصيرة األجل 
 144,678,873  277,111,159 
 

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات مختلفة تتراوح من يوم واحد إلى ثالثة أشهر، وذلك بناء على المتطلبات النقدية   (أ

 . ، ويتحقق عنها عمولة وفقاً للمعدالت على الودائع قصيرة األجل المعنيةللمجموعةالعاجلة  

ديسمبر   31لاير سعودي )مليون  407.4 بمبلغ ستخدمةبنكية غير م تسهيالت  الشركة، كان لدى م2021 سبتمبر  30في  (ب 

 . لاير سعودي( مليون  93.3: 2020

 م 2021 سبتمبر  30  
 ( مراجعة )غير 

  لاير سعودي 

 م2020ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 لاير سعودي 
  79,289,237   80,270,034  في بداية الفترة / السنة 

 6,516,288  8,084,750  الحصة في نتائج استثمارات في شركات زميلة 
 (5,535,491)   ( 5,775,000)  مستلمة توزيعات أرباح 

 80,270,034  82,579,784  الفترة / السنة  نهايةفي 

 المنتهية في أشهر  التسعة  ةلفتر   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م 2021 سبتمبر  30 
 

 م 2020 سبتمبر 30
  

 م 2021 سبتمبر  30
 

 م2020ديسمبر  31
 

 )غير مراجعة(  
 

ُمعدَّلة،   -غير مراجعة  )
  ( 19إيضاح 

 )غير مراجعة( 
 

ُمعدَّلة،   -غير مراجعة  )
 ( 19إيضاح 

 
 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي 

      
 (57,359) 4,398,129  751,878 749,825 شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز 

   1,158,432   540,526  417,958 35,362 شركة توزيع الغاز الطبيعي
 3,377,375 3,146,095  1,232,376 1,083,752 شركة غاز الشرق  

 1,868,939 2,402,212  8,084,750 4,478,448 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 رض ألجل ق.   9
 
 م 2021 سبتمبر  30 

 )غير مراجعة( 
  لاير سعودي 

م 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

    
 188,000,000   156,000,000 أصل المبلغ المستحق 

 ( 12,358,318)   ( 8,918,831) تكلفة المعامالتناقًصا: الجزء غير الُمطفَأ من 
 147,081,169  175,641,682 

 (32,000,000)  ( 37,000,000) ناقصاً: الجزء المتداول 
 143,641,682  110,081,169 جزء غير متداول 

 
)الموافق  1440محرم    17بتاريخ   اتفاقية للحصول على  م2018سبتمبر    27هـ  الشركة على  التنمية  (، وقَّعت  قرض من صندوق 

ويتمثل الغرض من القرض في تطوير محطات تعبئة وتوزيع للغاز في جميع   مليون لاير سعودي.   203الصناعية السعودي بقيمة  
وال يحمل القرض   سنوات.   5وتمتد مدة القرض على مدى   ألف طن في كافة فروع الشركة.  1,648المناطق بطاقة إنتاجية قدرها  

أتعاب مقدمة قدرها عمولة لكنه يحمل   بأتعاب    16.2  فقط  المتعلقة  المعاملة  القرض وتكلفة  بداية  تم دفعها عند  مليون لاير سعودي 
إضافة إلى ذلك، يتضمن هذا القرض بعض الشروط والتعهدات   المتابعة التي تُدفع على أساس نصف سنوي على مدى فترة القرض. 

ب  االحتفاظ  القيمة  مثل  إلى صافي  المطلوبات  من  معينة  بنسبة  واالحتفاظ  القرض،  مدة  خالل  المطلوبة  المتداولة  الموجودات  نسب 
  ي وتتضمن االتفاقية أيًضا تعهدات تتعلق برهن سبع قطع أراض  الملموسة، والمبالغ التي يتم إنفاقها سنويًا على المصاريف الرأسمالية.

 (. 5)إيضاح أرض منهم كما في نهاية الفترة المالية  ، والتي قامت الشركة برهن قطعتي يمليون لاير سعود 17.6بتكلفة قدرها 
 
  األتعاب المقدمة  مليون لاير سعودي، بعد أن قام الصندوق بخصم  186.8، استلمت الشركة التمويل بالكامل وقدره  م2020خالل عام  و

وتم جدولة سداد التمويل على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية اعتباًرا   مليون لاير سعودي وفقًا التفاقية العقد.   16.2  البالغة
م، قامت الشركة أيًضا باالنتهاء من رهن قطعتي أرض إلى  2020وخالل عام   م(.2020أكتوبر    2هـ )الموافق  1442صفر    15من  

 ، وال تزال إجراءات رهن قِطع األراضي الخمس المتبقية قيد اإلجراء. (5يضاح )إ  صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 

 التزامات منافع الموظفين المحددة .   10
 

 

 م 2021 سبتمبر  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 
م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

    
 203,601,753  156,481,393 في بداية الفترة / السنة 

 11,774,419  8,631,647 حالية ال خدمات التكلفة 
   5,762,346   2,603,891 التمويل تكلفة 

  -  87,698 تكلفة الخدمة الحالية المحملة على العمل الجاري 
 (39,511,203)  ( 14,211,703) مدفوع خالل الفترة / السنة 

 13,779,392  433,081 إعادة قياس من التزامات منافع محدَّدة للموظفينر خسائ 
 (38,925,314)  ( 7,574,007) محول إلى منافع الموظفين المستحقة 

 156,481,393  146,452,000 الفترة / السنة  نهايةفي 

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

 
 فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري: 

 م 2021 سبتمبر  30 
 ( مراجعة )غير 

  لاير سعودي 

م 2020ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 لاير سعودي 
 

   
 % 2.1  % 2.9 ُمعدَّل الخصم 

 % 4.5  % 3.75  المستقبليةزيادات الرواتب 
 60  60 سن التقاعد

  



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 )تتمة( التزامات منافع الموظفين المحددة  .   10
 

ي  يتم اثبات كافة التغيرات في التزامات المنافع المحددة للموظفين في الربح أو الخسارة، فيما عدا األرباح أو الخسائر االكتوارية والت 
 يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر. 

 
 تحليل الحساسية 

المالية،    الفترةتم تحديد تحليل الحساسية المعروض أدناه وفق التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية  
 .مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة

 
 م 2021 ر سبتمب 30 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 
م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

    
    ُمعدَّل الخصم 

 146,054,000  131,313,000 ( %1زيادة )
 169,732,000  164,435,000 ( %1نقص )

    الزيادة المستقبلية في الرواتب 
 169,256,000  164,089,000 ( %1زيادة )
 146,256,000  131,292,000 ( %1نقص )

 
 المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى .    11

 
 م 2021 سبتمبر  30 

 ( مراجعة )غير 
  لاير سعودي 

م 2020ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 لاير سعودي 
 

   
 39,161,121  40,715,184   توزيعات أرباح مستحقة 
 35,726,711  32,741,116 دفعات مقدمة من العمالء 

 25,107,716  32,266,841  مصاريف مستحقة 
 27,389,468  27,389,468 ) أدناه ( أ)إيضاح ) مبالغ محصلة تحت التسوية 

 53,049,848  22,051,500 ) أدناه( ب )إيضاح ) منافع موظفين مستحقة  
 3,164,700  3,170,020 عمالءتأمينات نقدية من 

 3,275,000  2,456,365 مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 
 3,203,396  2,183,021 خرى  أ

 162,973,515  190,077,960 

 
يمثل الحساب أعاله المقبوضات النقدية المستلمة من مختلف العمالء، وبشكل رئيسي المتحصَّالت من العمالء لبيع    (أ 

خزانات الغاز والمنتجات األخرى والمعامالت األخرى. ويمثل هذا الحساب المبالغ التي ظلت قائمة لعدة سنوات، والتي 
ت الشركة سياسة جديدة تقضي بعكس أي مبالغ مستحقة لمدة  لم يطالب بها العمالء   سنوات وما    3المعنيون. وقد أقرَّ

فوق في الدخل، إذا لم تتم المطالبة بها. كما حدث االختالس في سنوات سابقة، وتم توجيهه من خالل هذا الحساب إلى  
 الحساب.مليون لاير سعودي غير متعلق بهذا  1.7جانب حسابات أخرى، كما يوجد مبلغ

 
ديسمبر   31)  ال شيء  م 2021سبتمبر    30الرصيد أعاله الرصيد المتعلق ببرنامج التقاعد المبكر كما في    تضمنب(  

عام    12.1م:  2020 الشركة خالل  إدارة  مجلس  أنشأه  والذي  سعودي(،  تكاليف 2020مليون لاير  احتساب  تم  م. 
البرنامج وفقًا لسياسات منافع الموظفين بالشركة والتي تعتمد بشكل أساسي على الراتب الحالي وسنوات الخدمة الفعلية  

نهاء الخدمة بالكامل قبل اثني  ا ألنه من المتوقع أن تتم تسوية منافعوسنوات الخدمة حتى سن التقاعد الطبيعي. نظرً 
إنهاء   التي يتم فيها االعتراف بمزايا  التقرير  الشركة متطلبات مزايا   الخدمة،عشر شهًرا بعد نهاية فترة  فقد طبقت 

   الموظفين قصيرة األجل. يتم احتساب المخصص بمجرد اعتماد الموظف للخطة.
 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 رباح  األتوزيعات  .  12

 

( على  م2021سبتمبر    22هـ )الموافق  1442ذو القعدة    12افقت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  و
  الواحد، لاير سعودي للسهم    0.50بمبلغ    م2020ديسمبر    31توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في  

 . م2021لاير سعودي. تم توزيع األرباح على المساهمين في يوليو  مليون 37.5 اجمالية وبقيمة
 

المنعقد في   لتفويض    (،2021سبتمبر    7هـ )الموافق    1443محرم    30وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه  الجمعية وفقًا 
لاير سعودي    0.75مبلغ  ب  2021للشركة ، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من عام    العمومية

 . 2021مليون لاير. تم توزيع األرباح على المساهمين في سبتمبر  56.25 سهم، وقد بلغ اجمالي التوزيعاتلكل 
 

      ة المستحقة.   الزكا13
 

 الربوط الزكوية

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

 

 7200حتى  2005الزكوية للسنوات  الربوط 

، ونتج عنه مبلغ 2007حتى  2005)"الهيئة"( الربوط الزكوية النهائية عن السـنوات من   هيئة الزكاة والضـريبة والجماركأصـدرت  
ــافي قدره   ــركة باالعتراض على هذه الربوط لدى  مليون  39إضــ ــعودي. قامت الشــ ــتئنافية. لم يتم االنتهاء مناللاير ســ  لجنة االســ

 .(17)إيضاح  مليون لاير سعودي في هذا الصدد 39االعتراض حتى هذا التاريخ، وقدمت الشركة ضمانًا بنكيًا للهيئة بمبلغ 

 
 2010 حتى 2008لسنوات لالربوط الزكوية 

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

 
 2013حتى  2011الربوط الزكوية للسنوات 

 . 2013حتى  2011لم تستلم الشركة الربوط الزكوية عن السنوات 
 

 0182حتى  2014الربوط الزكوية للسنوات 

مليون    40، والتي نتج عنها مبلغ إضافي قدره  2018  حتى  2014، استلمت الشركة الربوط الزكوية لألعوام من  2020خالل عام  
لدى اللجنة االستئنافية المعنية. لم يتم االنتهاء من االعتراض حتى هذا    لاير سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على هذه الربوط 

 التاريخ.
 

 2020و 2019 يلعام ةالزكوي  الربوط 

حتى تاريخ القوائم المالية األولية    بعد   ، ولم تقم الهيئة بإجراء أي ربط 2020و  2019عامي  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن  
 الموحدة الموجزة. 

 

ي للسنوات التي  تحديدها في الوقت الحالي. وبناًء عليه، قامت الشركة بتقييم وضعها الزكو  نال يمكإن المحصلة النهائية لهذه الربوط  
الزكوية، وللسنوات التي لم يتم فحصها من قبل الهيئة، وقامت بتكوين المخصصات الالزمة المحتملة بناًء على    استلمت بها الربوط

 .تقدير اإلدارة والمستشار الزكوي للشركة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 .   اإليرادات 14

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
  -غير مراجعة  )

 ( 19ُمعدَّلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
ُمعدَّلة،   -غير مراجعة  )

 ( 19إيضاح 
 لاير سعودي 

      
 1,346,458,198 1,329,984,227  434,396,425 419,602,477 مبيعات الغاز

أسطوانات وخزانات الغاز    مبيعات
 وقطع التمديدات  

19,622,462 16,614,903 
 

81,261,631   104,834,841   

والنقل    اتالخدم إيرادات
 والتركيب

5,092,033 3,813,852 
 

13,138,715   11,833,708 

  1,065,411   2,947,200    -   1,827,200 ة أخرى ع تجاري ي رامش
 ( 1,953,256) ( 3,662,132)  ( 1,113,738) ( 1,377,322) مردودات المبيعات 

 444,766,850 453,711,442  1,423,669,641 1,462,238,902 

 
 

 ت االستثمارا دخل .    15
 

 
 

 .    ربحية السهم 16
القائمة.  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  أساس  األساسي على  السهم  احتساب ربح  السهم   يتم  نفسه ربح  المخفض هو  السهم  إنَّ ربح 

 :سبتمبر 30األساسي، وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات مالية مخصومة كما في 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
  -)غير مراجعة  
 ( 19ُمعدَّلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
ُمعدَّلة،   -)غير مراجعة  
 ( 19إيضاح 

 لاير سعودي 
      

استثمارات   من  أرباح  توزيعات 
الدخل  اب  خالل  من  العادلة  لقيمة 

 الشامل اآلخر  

17,677,082 6,293,115  62,438,853 12,944,790 

لالستثمارات  العادلة التغير في القيمة 
 الربح والخسارة  من خالل 

972,775 9,538,811  19,762,136 5,103,673 

العقارات   من  اإليجار  دخل 
 االستثمارية

3,252,703 3,506,707  10,299,740 10,521,111 

الصكوك   المرابحة  وودائع  دخل 
 قصيرة األجل 

7,132,548 1,557,979  9,833,004 3,092,471 

 29,035,108 20,896,612  102,333,733 31,662,045 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
  -مراجعة  )غير 

 19ُمعدَّلة، إيضاح 
 لاير سعودي 

 
 م 2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 م 2020 سبتمبر 30
ُمعدَّلة،   -)غير مراجعة  
 ( 19إيضاح 

 لاير سعودي 
      
 54,808,597 158,421,118  17,032,031 36,725,380   صافي ربح الفترة  

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

 0,73 2.11  0.23 0.49 ربحية السهم األساسي والمخفض 
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 .   التعهدات وااللتزامات المحتملة17
 

 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية 
انفجار ناقلة غاز للشركة في الرياض خالل  م دعوى قضائية بحق الشركة بخصوص  2018أغسطس    7رفعت وزارة النقل بتاريخ  

م، أصدرت الدائرة القانونية السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النهائي الذي تضمن تأكيد الحكم  2021مارس    22وبتاريخ   م.2012عام  
 الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض برد الدعوى المرفوعة بحق الشركة. 

 
 امات المحتملة األخرى االلتز

مليون لاير سعودي تتعلق بالربوط الزكوية لألعوام من    40فرض مبالغ إضافية قدرها  قامت الهيئة ب (،  13في )اإليضاح    مبينكما هو  
   .وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه المبالغ م.2018م حتى 2014

 
 االعتماد وخطابات   الضمانات 

  39 م:2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  39بنكيًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ  قدَّمت الشركة ضمانًا   (أ
 (. 13م )إيضاح 2007م حتى 2005للسنوات من اإلضافية الربوط الزكوية بفروقات يتعلق فيما مليون لاير سعودي( 

 
ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  280"أرامكو السعودية" بمبلغ  قدَّمت الشركة ضمانًا بنكيًا لشركة الزيت العربية السعودية   ( ب

 مليون لاير سعودي( بشأن توريد المنتجات البترولية.  280 م:2020
 
 15.6 م:2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6,8بقيمة    م2021  سبتمبر  30لدى الشركة خطابات اعتماد قائمة كما في   ( ج

 مليون لاير سعودي(. 

 
 قة بالشركة المستثمر فيها الضمانات المتعل

أيًضا ضمان قائم   الشركة  للزجاج    وهو لدى  المتحدة  العربية  الشركة  السعودي لصالح  الصناعية  التنمية  قرض ممنوح من صندوق 
 مليون لاير سعودي(.   49 م:2020ديسمبر    31)  م2021  سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في    49( بمبلغ  الزميلةالمسطح )الشركة  

 
   التعهدات

قدرها   التزامات  الشركة  )  139,7لدى  سعودي  باألعمال    مليون لاير  156.2 م:2020ديسمبر    31مليون لاير  تتعلق  سعودي( 
 الرأسمالية تحت التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة. 

 
 

 .   القطاعات التشغيلية 18
 

 منظمة ضمن وحدات األعمال بناًء على مناطقها الجغرافية، وذلك على النحو التالي:  المجموعةألغراض اإلدارة، فإنَّ 
 

أشهر  الثالثة  لفترة 

في     30المنتهية 

 م  2021 سبتمبر

 )غير مراجعة( 
 الوسطى المنطقة 

  لاير سعودي 

 المنطقة الغربية

  لاير سعودي 

 المنطقة الشرقية

  لاير سعودي 

 المنطقة الجنوبية

  لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

          

 444,766,850  57,022,413  69,123,547  160,056,997  158,563,893 إيرادات 

 ( 366,849,469)  (49,589,858)  (55,228,471)  ( 134,824,822)  ( 127,206,318) تكلفة إيرادات 

   استهالك وإطفاء 

 ( 18,181,007)  (1,800,262)  (2,019,389)  (8,969,846)  (5,391,510) موجودات   

استهالك موجودات حق  

 ( 476,618)  (51,318)  (62,122)  (143,880)  (219,298) االستخدام 

 59,259,756  5,580,975  11,813,565  16,118,449  25,746,767 إجمالي الربح القطاعي
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 )تتمة(  التشغيلية .   القطاعات 18
 

أشهر   الثالثة  لفترة 

  سبتمبر  30المنتهية في  

 م  2020

ُمعدَّلة،    -)غير مراجعة  

 (19إيضاح 
 الوسطى المنطقة 

  لاير سعودي 

 المنطقة الغربية

  لاير سعودي 

 المنطقة الشرقية

  لاير سعودي 

 المنطقة الجنوبية

  لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

          

 453,711,442  58,823,266  73,988,603  163,156,247  157,743,326 إيرادات 

 ( 392,283,161)  (52,305,915)  (62,829,513)  ( 142,955,785)  ( 134,191,948) تكلفة إيرادات 

   استهالك وإطفاء 

 (18,063,193)  (1,690,067)  (2,163,531)  (8,975,058)  (5,234,537) موجودات   

استهالك موجودات حق  

 677,676  97,552  129,206  279,666  171,252 االستخدام 

 44,042,764  4,924,836  9,124,765  11,505,070  18,488,093 إجمالي الربح القطاعي

 
 

أشهر   التسعة  لفترة 

 سبتمبر  30  المنتهية في

 م 2021

 ( مراجعة )غير 

 الوسطى المنطقة 

  سعودي لاير 

 المنطقة الغربية  

  لاير سعودي  

 المنطقة الشرقية

  لاير سعودي 

 المنطقة

 الجنوبية 

  لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

          

 1,423,669,641  177,206,585  223,262,536  513,629,332  509,571,188 إيرادات 

 ( 1,165,784,403)  ( 151,142,418)  ( 177,790,223)  ( 428,778,256)  ( 408,073,506) تكلفة إيرادات 

 استهالك وإطفاء 

 ( 55,965,222)  (5,345,065)  (6,502,733)  (27,439,204)  (16,678,220) موجودات 

 استهالك موجودات حق  

 ( 1,505,775)  (163,310)  (205,754)    (473,351)  (663,360) االستخدام      

 200,414,241  20,555,792  38,763,826  56,938,521    84,156,102 إجمالي الربح القطاعي

 
 

أشهر   التسعة  لفترة 

  سبتمبر  30المنتهية في  

 م  2020

ُمعدَّلة،    -  مراجعة)غير  

 (19إيضاح 
 الوسطى المنطقة  

  لاير سعودي 

 المنطقة الغربية

  لاير سعودي 

 المنطقة الشرقية 

  لاير سعودي 

 المنطقة الجنوبية

  لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

          

 1,462,238,902  182,880,246  238,288,754  518,793,953  522,275,949 إيرادات 

 (1,236,150,373)  ( 161,005,241)  ( 197,618,924)  ( 446,180,445)  ( 431,345,763) تكلفة إيرادات 

   استهالك وإطفاء 

 (57,977,165)  (5,516,517)  (7,115,864)  (28,146,207)  (17,198,577) موجودات   

استهالك موجودات حق  

  (1,229)     (349,265) االستخدام 
                 

(564)  
                  

(433)  (351,491) 

 167,759,873  16,358,055  33,553,402  44,466,072  73,382,344 إجمالي الربح القطاعي 

 
التشغيلية لوحدات العمل كل على ِحدة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم النتائج    للمجموعة  تراقب اإلدارة العليا 

ِليَّة  األداء.    ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس الربح أو الخسارة، ويُقاُس على أساس ثابت ضمن الربح أو الخسارة في القوائم المالية األوَّ
المالية    واإلدارات  دارة والمدراءاإل)بما في ذلك تكاليف التمويل ورواتب ومنافع    للمجموعة  التكاليف األخرىكما أن   .الُموَجَزة الموحدة  

وتقنية المعلومات والقانونية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والخدمات المساندة والمصاريف واإليرادات األخرى( والزكاة تدار  
 لتشغيلية. وال يتم توزيعها على القطاعات ا المجموعة على أساس 
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 تعديالت وإعادة التصنيف ال.   19
 

السياسات  " (:8معيار المحاسبة الدولي رقم )  وفقا لمتطلبات   ،األخطاءبعض  حددت اإلدارة    م2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
أدى تصحيح األخطاء المذكورة أدناه إلى تعديالت بأثر رجعي على   وقد  ،"ء المحاسبية واألخطاوالتغيرات في التقديرات    ،المحاسبية

 وفيما يلي ملخص بالتعديالت وإعادة التصنيفات:  فضاًل عن ذلك، أُجِرَيت إعادة تصنيفات. م.2020  سبتمبر  30أرقام المقارنة كما في  
 

 م 2020  سبتمبر 30المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر األولية الموجزة قائمة الدخل الشامل  19-1
لي ة    تم تعديلبناًء على التعديالت وتأثير إعادة التصنيفات المذكورة،    30أشهر المنتهية في    الثالثةلفترة  الُموَجَزة  قائمة الدخل الشامل األو 

  :كما يليم 2020 سبتمبر
 

 إيضاح  

 سابًقا  وردكما  الرصيد

 لاير سعودي 

 إعادة التصنيف  

  سعودي لاير 

 التعديل

  لاير سعودي 

 المبالغ الُمعدَّلة 

 لاير سعودي

         

 ( 409,668,678)  ( 530,272)  ( 1,218,586)  ( 407,919,820) هـ  ،ث  ت، ب، تكلفة اإليرادات 

 ( 19,864,110)  -  ( 455,082)  ( 19,409,028) هـ  مصاريف بيع وتوزيع

 ( 28,066,724)  -  747,033  ( 28,813,757) هـ  مصاريف عمومية وإدارية

واستبدال أسطوانات غاز   خسائر استبعاد

  41,481  ( 41,481) هـ  وتعديالت أخرى 

- 
 - 

 20,896,612  9,538,810  -  11,357,802 أ دخل اإلستثمارات 

 ( 609,279)  317,561  207,596  ( 1,134,436) هـ جـ،  ت، تكاليف تمويل

 3,591,946  -  677,558  2,914,388 هـ  صافي، ىخرأ  إيرادات

 17,032,031  9,326,100  -  7,705,931  صافي دخل الفترة

         

         : ىخراأل  ةالشامل الخسارة

العادلة   القيمة  أدوات لالتغير في  الستثمارات في 

  36,320,866 أ حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

- 
 (9,538,811 )  26,782,055 

 23,039,782  ( 212,711)  -  23,252,493  للفترة ةالشامل الخسارة إجمالي
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 )تتمة( تعديالت وإعادة التصنيف ال.   19
 

 م 2020  سبتمبر 30المنتهية في   أشهر  تسعةالاألولية الموجزة لفترة قائمة الدخل الشامل  19-2
لي ة    تم تعديل بناًء على التعديالت وتأثير إعادة التصنيفات المذكورة،     30أشهر المنتهية في    تسعةاللفترة  الُموَجَزة  قائمة الدخل الشامل األو 

  :كما يليم 2020 سبتمبر
 

 إيضاح  

 سابًقا  وردكما  الرصيد

 لاير سعودي 

 إعادة التصنيف  

  لاير سعودي 

 التعديل

  لاير سعودي 

 المبالغ الُمعدَّلة 

 لاير سعودي

         

 ( 1,294,479,029)  ( 1,590,803)  ( 10,939,281)  ( 1,281,948,945) هـ  ث،  ت، ب، تكلفة اإليرادات 

 ( 63,262,766)  -  ( 2,866,396)  ( 60,396,370)  هـ  مصاريف بيع وتوزيع

 ( 83,376,362)  -  7,923,182  ( 91,299,544) هـ  مصاريف عمومية وإدارية

واستبدال أسطوانات غاز   خسائر استبعاد

  3,939,173  ( 3,939,173) هـ  وتعديالت أخرى 

- 
 - 

 31,662,045  5,103,673  -  26,558,372 أ دخل اإلستثمارات 

 ( 2,156,620)  892,135  853,114  ( 3,901,869) هـ  جـ، ت، تكاليف تمويل

 9,925,244  -  1,090,208  8,835,036 هـ  ، صافيىخرأ  إيرادات

 54,808,597  4,405,005  -  50,403,592  صافي دخل الفترة

         

         : ىخراأل  ةالشامل الخسارة

العادلة   القيمة  أدوات لالتغير في  الستثمارات في 

  ( 68,953,300) أ حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

- 
 (5,103,673 )  (74,056,973 ) 

 ( 34,481,282)  ( 698,668)  -  ( 33,782,614)  للفترة ةالشامل الخسارة إجمالي

         

 
 

 األثر على الربح األساسي والمخفض للسهم )الزيادة/ )النقص( في ربح السهم(  19-3
 

 : كما يلي ربحية السهم األساس والُمخفَّض  تم تعديلبناًء على التعديالت المذكورة أعاله، 

 كما يلي: م2020سبتمبر   30أشهر المنتهية في  الثالثة فترة في  ربحية السهم األساس والُمخفَّض  تم تعديل  (أ

 

 
 كما ُأفِصَح عنه سابًقا 

  لاير سعودي 
 التعديل

  لاير سعودي 
 معدل 

 سعودي لاير 

 
 0.23  0.13  0.10  ربحية السهم 

 0.23  0.13   0.10  ربحية السهم األساس والمخفَّض 
 0.59  (0.02)   0.61  ربحية السهم من العمليات 

 

 كما يلي: م2020سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعةفترة في  ربحية السهم األساس والُمخفَّض  تم تعديل  ( ب

 

 
 سابًقا كما ُأفِصَح عنه 
  لاير سعودي 

 التعديل
  لاير سعودي 

 معدل 
 لاير سعودي 

 
 ربحية السهم 

 
0.67 

  
0.06 

  
0.73 

 0.67 ربحية السهم األساس والمخفَّض 
 
 

0.06 
 

0.73 

 2,24  (0,16)  2,40 ربحية السهم من العمليات 
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 )تتمة(   تعديالت وإعادة التصنيف ال.   19
 وإعادة التصنيف   تفاصيل التعديالت  19-4
 
في حقوق الملكية المتداولة وأدوات الدين تم تصنيفها سابقا كاستثمارات بالقيمة العادلة من    أن بعض االستثمارات  المجموعةحظت  ال ( ج

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    قامت اإلدارة بتقييم عمليات تصنيف كافة االستثماراتخالل الدخل الشامل االخر.  

بعض االستثمارات من حساب  تيجة لذلك، قامت اإلدارة بإعادة تصنيف  ن .  9بحسب متطلبات معيار اإلفصاح الدولي رقم    ،االخر

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

مليون لاير سعودي لفترة    5.1االستثمارات والبالغة    بالقيمة العادلة لهذه   ة إعادة التصنيف، تم تعديل خسائر التقييم المتعلق  ة نتيجة لعملي 
المنتهية في  تسعال بمبلغ  2020  سبتمبر  30ة أشهر  المنتهية في    9.5م )ربح  الثالثة أشهر  لفترة    سبتمبر   30مليون لاير سعودي 

   الخسارة. غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو  خسائرم( من 2020
 

لذلك، قامت   م.2019أنه لم يتم تسجيل موجودات ومطلوبات حق االستخدام المتعلقة بتجديد أحد العقود في عام    المجموعة الحظت   (ب 

االستهالك    مليون لاير سعودي وتسجيل  4.8م التي بلغت  2019الشركة بتعديل موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في عام  

 سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعةلفترة  دخل  الونتيجة لهذا التعديل، انخفض صافي   ذات العالقة.   لتمويلاتكاليف  ومصاريف  

 . م(2020 سبتمبر 30ألف لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  445.7)  لاير سعودي مليون 1.4 بمبلغم 2020

 
المحاسبة  لم تتم المحاسبة عنها بما يتماشى مع معيار    بأرض مستأجرةأنَّ مصاريف إزالة الموجودات المتعلقة    المجموعة الحظت   (ت 

لاير   400,000قامت اإلدارة بتقييم تكلفة إزالة الموجودات وسجلت مبلغ   (.37)  ( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 16)  رقم  الدولي

  التسعة لفترة  دخل  الونتيجة لذلك، انخفض صافي   بات المتعلقة بإزالة الموجودات. سعودي كإضافة على تكلفة الموجودات والمطلو

  30ألف لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    28,5)  ألف لاير سعودي   85.5  بمبلغم  2020  سبتمبر 30المنتهية في    أشهر

 .م(2020 سبتمبر
 

 

أن استهالك الموجودات المتعلقة بفرع مستأَجر احتُسب على أساس العمر اإلنتاجي للموجودات وليس على أساس    المجموعةالحظت   (ث 

ونظًرا ألن العقد غير قابل للتجديد، قامت اإلدارة بتعديل   العمر اإلنتاجي للموجودات أو تاريخ انتهاء عقد اإليجار، أيهما أقصر.

 بمبلغ م  2020  سبتمبر  30مما أدى إلى زيادة مصاريف االستهالك للفترة المنتهية في    ساب االستهالك للموجودات ذات الصلة ت حا

  ألف لاير سعودي   313  بمبلغم  2020  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعة    لفترة دخل  الوقد انخفض صافي   ألف لاير سعودي.   313

 .م(2020 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة  سعودي لاير  لفأ 104,3)

 

 بمبلغ   بالزيادةتم تسجيلها  المحتَسبة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي قد    تكاليف التمويلأن    المجموعة الحظت   ( ج

التعديل،    ألف  719,7 لهذا   بمبلغم  2020  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر   التسعة لفترة  دخل  الصافي    ارتفعلاير سعودي، ونتيجة 

 . م(2020 سبتمبر 30ألف لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  365,8) لاير سعودي  مليون 1,085

 

 المبالغ التالية:  تصنيفإعادة ب المجموعة قامتهـ( 
 

مليون لاير سعودي(    5.9المخصص واإليرادات المتحصلة من بيع أسطوانات غاز بين تكلفة إيرادات ) تصنيف    المجموعة أعادت   •
 لاير سعودي(.   مليون 1.4)  يرادات األخرىاإلو

  دارية اإلعمومية والمصاريف  الإلى  تكاليف تمويل  ألف لاير سعودي من    602بنكية بقيمة    مصاريف تصنيف    المجموعة إعادة   •
 . الى اإليرادات األخرى  الف لاير سعودي  251ومبلغ 

بيع اليرادات ومصاريف  اإلما بين تكلفة  ورخص الحاسب االلي  ملموسة  الموجودات غير  التصنيف تكلفة إطفاء    المجموعة أعادت   •
 بمبلغ التصنيف، زادت تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع  هذا  دارية، ونتيجة إلعادة  اإلعمومية والمصاريف  التوزيع والو

مليون    8.4  بمبلغلاير سعودي، على التوالي، وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية    مليون  2,8ولاير سعودي    مليون  5.6
 لاير سعودي. 

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية
  )شركة مساهمة سعودية( 

ليَّة    )تتمة(الموحدة الُموَجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م )تتمة(2021سبتمبر  30
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 (  19  – كوفيد )  المستجد كورونا  فيروس  انتشار  آثار  .20

 
الحقًا في مارس  ، وتم اإلعالن عنه  2019( )"الفيروس"( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد 

من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك المملكة    2020
 لمي. العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين المحلي والعا

 
، اجتازت عدة لقاحات مرحلة االختبار بفاعلية وبدأ تصنيعها وتوزيعها عالميًا على العديد من الدول، بما 2020خالل الربع الرابع من عام  

ونتائجها   المجموعة لم تتأثر عمليات    الموجزة، الموحدة  األولية    في ذلك المملكة العربية السعودية. وكما بتاريخ إعداد هذه القوائم المالية
  المالية جراء تفشي فيروس كورونا. 

 
ونتائجها المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تشمل بعض مصادر    المجموعةتم تقييم تأثير الجائحة على عمليات  

 التنبؤ بها بشكل موثوق. عدم التأكد ألنها تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن 
 

 .   األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية 21
 

ِليَّة  . الُموَجَزة الموحدة  في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة أخرى قد تتطلب إجراء تعديالت على القوائم المالية األوَّ
 

ِليَّة.   اعتماد القوائم المالية 22  الُموَجَزة    الموحدة األوَّ
  

األولية   المالية  القوائم  على  الموافقة  الُموَجزة  تمت  اإلدارة  الموحدة  مجلس  تفويض  بموجب  المراجعة  لجنة  قبل                                              بتاريخ من 
 . (م2021 نوفمبر 7)الموافق  1443ربيع الثاني  2
 


