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  الصفحة        الفهرس

 
  ٤-٣  المستقل الحسابات تقرير مراجع

 
ِليَّة الُموَجَزة  ٥  قائمة المركز المالي األوَّ

  
 ٦  األوليَّة الموجزةقائمة الدخل الشامل 

 
ِليَّة الُموَجَزة  ٧  قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ

 
 ٩-٨  قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموجزة

 
 ٢٠-١٠  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة
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١٠  

    األولية الُموَجَزة إيضاحات حول القوائم المالية 
   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  .   معلومات عن الشركة ١
 

بتاريخ    ١٠١٠٠٠٢٦٦٤شركة الغاز والتصنيع األهلية ("الشركة") شركة مساهمة سعودية، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  
  ق صندويمتلك  ،٢٠٢١مارس  ٣١كما في   مليون سهم. ٧٥م). يتكون رأس مال الشركة من ١٩٦٣ديسمبر  ٩هـ (الموافق ١٣٨٣ رجب ٢٢

  ٢٠٢٠مارس  ٣١( ٪٦٫٦٦ن ويمتلك السيد عبدالعزيز عبدالمحس) ٪١٠٫٩١: ٢٠٢٠مارس  ٣١( ٪١٠٫٩١العامة نسبة  االستثمارات
   مطروحة للتداول العام. واألسهم المتبقية   الشركة أسهممن إجمالي عدد  ) ٪٦٫٦٦

  
هـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة  ٣/١٢/١٣٨٠بتاريخ  ٧١٣تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 

هـ، ٠١/٠١/١٣٨١/ش بتاريخ  ٢٨٤٣الغاز األهلية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين، وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم
هـ بدمج كافة المؤسسات التي تمارس  ١٣/٠٦/١٣٨٤بتاريخ     ٨٢٠ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم    هـ،١٣٨٣علي عام  الف  االندماجوقد تم  

 هـ١٤/١١/١٣٩٥بتاريخ    ١٦١٥نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في شركة الغاز والتصنيع األهلية، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم  
/ص  ٦٥٩هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء رقم  ٠١/٠١/١٣٩٦يخ  رأس مال الشركة وبداية عملها بتار

  .م٢٠/١١/١٩٩٦ بتاريخهـ  الموافق ٠٩/٠٧/١٤١٧بتاريخ 
  

وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة   باستغاللتشمل أنشطة الشركة القيام بجميع األعمال المتعلقة 
العربية السعودية وخارجها، وبيع وتصنيع وصيانة أقفاص وأسطوانات وخزانات الغاز وملحقاتها وإنشاء وصيانة شبكات الغاز وملحقاتها،  

إنتاج   فية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج، وإنشاء أو المشاركة والقيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولي 
جار لصالح  الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية، باإلضافة إلى تملك العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع واإلي 

  .الشركة 
  

 ، المملكة العربية السعودية. ١١٤٢١، الرياض ٥٦٤ص. ب  هو إن العنوان المسجل للشركة 
 

  لدى الشركة الفروع التالية: 

  تاريخ اإلصدار   رقم السجل التجاري  الفرع 

  هـ٢٣/٣/١٤٣٦  ١٠١٠٤٢٩٦٨٧  الرياض  -١
  هـ٧/٨/١٣٨٣  ٢٠٥٠٠٠١٥٥١  الدمام  -٢
  هـ٦/٤/١٤٠٢  ١١٣١٠٠٤٠٨٩  بريدة -٣
  هـ١٨/٣/١٤٠٢  ٣٦٥٠٠٦٧٠٧  المدينة المنورة  -٤
  هـ١٩/٢/١٤٠٢  ٤٠٣٠٠٣٢٥٠٣  جدة  -٥
  هـ٧/٨/١٤٠٩  ٤٧٠٠٠٠٣١٧٧  ينبع -٦
  هـ٢٥/١٢/١٤٠٢  ٥٨٥٥٠٠٤٣٦٦  خميس مشيط  -٧
  هـ٢٠/٩/١٤٠٢  ٤٠٣٢٠٠٧٣٦٧  الطائف  -٨

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة .    ٢
  
 أساس اإلعداد  ١- ٢
  

) "التقرير  ٣٤م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (٢٠٢١مارس  ٣١أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات ا

  .تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللایر السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة 
المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن يتم قراءتها جنباً  واإلفصاحاتال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات 

نتهية في  أشهر الم الثالثة. إضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهيةإلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة 
.٢٠٢١ديسمبر  ٣١التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  نتائجلاعلى دقيقاً ، ال تمثل مؤشراً  ٢٠٢١ مارس ٣١



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية)

ليَّة الُموَجَزة (تتمة)    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  م  ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

١١  

 .   السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٢
  
  أساس اإلعداد (تتمة)  ١- ٢
  

  األحكام المحاسبية والتقديرات واالفتراضات 

تطبيق السياسات  التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  و  األحكام  استخدام بعضمن اإلدارة  الموجزة    األوليةيتطلب اعداد القوائم المالية  
ان  .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قدالمحاسبية وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات. 

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي كانت نفس تلك  شركة  م الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للاألحكا
  م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ السنوية للسنة المنتهية في  مالية القوائم المطبقة على ال

 
  .   ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣

القوائم المالية   خالل إعداد الموجزة هي نفس السياسات المطبقة  األولية هذه القوائم المالية  خالل إعداد إن السياسات المحاسبية المطبقة 
 م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في  للشركة لسنوية ا

 
وأُصِدَرت تعديالت على المعايير التي يُعَمل بها اعتباًرا  م.٢٠٢١يناير  ١لم تُصَدر معايير أو تفسيرات جديدة بتاريخ تطبيق يسري في 

ِليَّة الُموَجَزة للشركة. ٢٠٢١يناير  ١من    م، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية األوَّ
 

  ممتلكات وآالت ومعدات  ٠٤
 

مليون لایر سعودي) مرهونة   ٢٫٧م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي  ٢٫٧بقيمة  أرض  قطعتي على  تشمل األراضي  )أ
  ). ٩لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح 

: ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٠٠٫٧تشتمل الممتلكات واآلالت والمعدات على أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بقيمة   )ب 
مشاريع تطوير محطات الشركة وطاقتها االستيعابية وتطوير خطوط اإلنتاج   يرئيس بشكلمثل مليون لایر سعودي) ت  ١٩١٫٧

  السالمة العامة.  ومتطلباتبما يتناسب مع احتياجات الشركة  

  .   االستثمارات في شركات زميلة٥
  

  تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي: 

 
  فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات الزميلة: 

 

  نسبة الملكية 

  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
          

  ٣٠٬٥٨٧٬٦٢٨   ٣٢٬٣١٣٬٦٤٣   ٪٣٧٫٥٧  سطوانات الغاز شركة المصنع السعودي أل
  ١٩٬٧٠٠٬٠٧٦   ١٩٬١١٦٬٣٥٧   ٪٣٥  شركة توزيع الغاز الطبيعي

  ٢٩٬٩٨٢٬٣٣٠   ٢٨٬٣٩٥٬٧٦٠   ٪٣٥  شركة غاز الشرق 
   ٨٠٬٢٧٠٬٠٣٤   ٧٩٬٨٢٥٬٧٦٠  

  م ٢٠٢١مارس   ٣١  
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
        

  ٧٩٬٢٨٩٬٢٣٧   ٨٠٬٢٧٠٬٠٣٤   في بداية الفترة / السنة 
  ٦٬٥١٦٬٢٨٨   ٥٬٣٣٠٬٧٢٦   الحصة في نتائج استثمارات في شركات زميلة 

  )٥٬٥٣٥٬٤٩١(   ) ٥٬٧٧٥٬٠٠٠(   مستلمة توزيعات أرباح 
  ٨٠٬٢٧٠٬٠٣٤   ٧٩٬٨٢٥٬٧٦٠   الفترة / السنة  نهايةفي 
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١٢  

  
  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 

   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  
  .   االستثمارات في شركات زميلة (تتمة) ٥
 

  تتكون الحصة في نتائج الشركات الزميلة مما يلي: 

 
  .   االستثمار في شركة تابعة ٦
 

شخص واحد) (شركة ذات   شركة( باسم شركة الحلول للغاز  ٪١٠٠، شركة تابعة مملوكة بنسبة الحالية أسَّست الشركة، خالل الفترة 
لة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. مليون لایر سعودي   ٥مسؤولية محدودة) برأسمال قدره  والشركة التابعة متخصصة   ُمسجَّ

رأس المال   وقد تم إيداع في إنشاء وبناء وصيانة شبكات وخزانات غاز البترول المسال، وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال. 
  حتى اآلن.  أي نشاط الشركة   تمارسبعد تاريخ نهاية الفترة، ولم 

 
  صافي  المدينة،الذمم .   ٧
 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

  ٥١٬٦١٨٬٣٢٢   ٥١٬٥٤٨٬٧٨٥  مدينون تجاريون
  ٩٬٩٨٤٬٨٧٣   ٤٬٧٩٤٬٢٥٣   ذمم غير تجارية 

  ٦١٬٦٠٣٬١٩٥   ٥٦٬٣٤٣٬٠٣٨  
  )١٦٬١٢١٬٧٣٤(   ) ١٦٬١٢١٬٧٣٤(  المتوقعة مخصص خسائر االئتمان 

 ٤٥٬٤٨١٬٤٦١   ٤٠٬٢٢١٬٣٠٤  
 
  نقدية وما في حكمها ال   . ٨
 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

  ١٧٧٬١١١٬١٥٩   ١٠٢٬٠٢٧٬٩٠٦  أرصدة لدى البنوك
  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ودائع مرابحة قصيرة األجل 

 ٢٧٧٬١١١٬١٥٩   ٤٠٢٬٠٢٧٬٩٠٦  
 

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

 
 

  م ٢٠٢١مارس   ٣١  
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
        

  ١٧٠٬٧٨٦   ١٬٧٢٦٬٠١٤   سطوانات الغاز شركة المصنع السعودي أل
  ١٬٦٠٠٬٠٤٦   ٢٩١٬٢٨٢   شركة توزيع الغاز الطبيعي

  ٤٬٧٤٥٬٤٥٦   ٣٬٣١٣٬٤٣٠   المحدودة شركة غاز الشرق 
  ٦٬٥١٦٬٢٨٨   ٥٬٣٣٠٬٧٢٦  
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١٣  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

  
  رض ألجل ق.   ٩
 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

  ١٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠  أصل المبلغ المستحق 
  )١٢٬٣٥٨٬٣١٨(   ) ١١٬١٢١٬٣٢٧(  ناقًصا: الجزء غير الُمطفَأ من تكلفة المعامالت

  ١٧٥٬٦٤١٬٦٨٢   ١٦١٬٨٧٨٬٦٧٣  صافي المبلغ الُمستَحق 
  )٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠(   ) ٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠(  ناقصاً: الجزء المتداول 

  ١٤٣٬٦٤١٬٦٨٢   ١٢٧٬٨٧٨٬٦٧٣  جزء غير متداول 
  

صندوق التنمية  )، وقَّعت الشركة على اتفاقية للحصول على قرض من ٢٠١٨سبتمبر  ٢٧هـ (الموافق ١٤٤٠محرم  ١٧بتاريخ 
ويتمثل الغرض من القرض في تطوير محطات تعبئة وتوزيع للغاز في جميع   مليون لایر سعودي.  ٢٠٣الصناعية السعودي بقيمة 

وال يحمل القرض   سنوات.  ٥وتمتد مدة القرض على مدى  ألف طن في كافة فروع الشركة. ١٬٦٤٨المناطق بطاقة إنتاجية قدرها 
مليون لایر سعودي تم دفعها عند بداية القرض وتكلفة المعاملة المتعلقة بأتعاب   ١٦٫٢أتعاب مقدمة قدرها عمولة لكنه يحمل فقط 

إضافة إلى ذلك، يتضمن هذا القرض بعض الشروط والتعهدات   المتابعة التي تُدفع على أساس نصف سنوي على مدى فترة القرض. 
ل مدة القرض، واالحتفاظ بنسبة معينة من المطلوبات إلى صافي القيمة  مثل االحتفاظ بنسب الموجودات المتداولة المطلوبة خال

  ي وتتضمن االتفاقية أيًضا تعهدات تتعلق برهن بسبع قطع أراض الملموسة، والمبالغ التي يتم إنفاقها سنوًيا على المصاريف الرأسمالية. 
  ). ٤(إيضاح ض منهم كما في نهاية الفترة المالية  أر، والتي قامت الشركة برهن قطعتي مليون لایر سعودي ١٧٫٦بتكلفة قدرها 

 
مليون لایر سعودي، بعد أن قام الصندوق بخصم تكاليف التمويل    ١٨٦٫٨، استلمت الشركة التمويل بالكامل وقدره  م٢٠٢٠خالل عام  و

  ١٥ير متساوية اعتباًرا من وتم جدولة سداد التمويل على عشرة أقساط نصف سنوية غ مليون لایر سعودي وفقًا التفاقية العقد.  ١٦٫٢
م، قامت الشركة أيًضا باالنتهاء من رهن قطعتي أرض إلى صندوق  ٢٠٢٠وخالل عام  م).٢٠٢٠أكتوبر   ٢هـ (الموافق ١٤٤٢صفر 

  التنمية الصناعية السعودي، وال تزال إجراءات رهن قِطع األراضي الخمس المتبقية قيد اإلجراء. 
 

  الموظفين المحددة التزامات منافع .   ١٠
 

 

  م ٢٠٢١مارس   ٣١
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

  ٢٠٣٬٦٠١٬٧٥٣   ١٥٦٬٤٨١٬٣٩٣  في بداية الفترة / السنة 
  ١١٬٧٧٤٬٤١٩   ٢٬٦٠٢٬٣٤٥  حالية ال خدمات التكلفة 

  ٥٬٧٦٢٬٣٤٦   ٧٩٠٬٨٩١  تكلفة العمولة 
  )٣٩٬٥١١٬٢٠٣(   ) ٨٬٨٥٧٬٣٦٠(  السنة مدفوع خالل الفترة / 

  ١٣٬٧٧٩٬٣٩٢   ) ٤٬٣٠٣٬٦٧٠(  إعادة قياس من التزامات منافع محدَّدة للموظفينر خسائ ) /  مكاسب (
  )٣٨٬٩٢٥٬٣١٤(   ) ١٬٨٨٠٬٢٠٤(  محول إلى منافع الموظفين المستحقة 

  ١٥٦٬٤٨١٬٣٩٣   ١٤٤٬٨٣٣٬٣٩٥  الفترة / السنة  نهايةفي 
 

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

  فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري: 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

  ٪٢٫١   ٪ ٢٫١  ُمعدَّل الخصم 
  ٪٤٫٥   ٪ ٤٫٥  زيادات الرواتب المستقبلية

  ٦٠   ٦٠  سن التقاعد
  

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



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

١٤  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  (تتمة) التزامات منافع الموظفين المحددة  .   ١٠

  
  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 ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    

     ُمعدَّل الخصم 
  ١٤٦٬٠٥٤٬٠٠٠   ١٣٦٬٤٣٦٬٠٠٠  ) ٪١زيادة (
  ١٦٩٬٧٣٢٬٠٠٠   ١٥٤٬٦٢٥٬٠٠٠  ) ٪١نقص (

     الزيادة المستقبلية في الرواتب 
  ١٦٩٬٢٥٦٬٠٠٠   ١٥٤٬٦٢٦٬٠٠٠  ) ٪١زيادة (
  ١٤٦٬٢٥٦٬٠٠٠   ١٣٦٬٢٣٨٬٠٠٠  ) ٪١نقص (

 
  المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى .    ١١

 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة (

  لایر سعودي 
    
    

  ٥٣٬٠٤٩٬٨٤٨   ٢٨٬٢٧١٬٦٧٧  منافع موظفين مستحقة (إيضاح (أ) أدناه)
  ٣٩٬١٦١٬١٢١   ٣٨٬٨٣٣٬٩٨٩  توزيعات أرباح مستحقة 

  ٣٥٬٧٢٦٬٧١١   ٣٥٬٦٢٠٬٦٣٩  دفعات مقدمة من العمالء 
  ٢٧٬٣٨٩٬٤٦٨   ٢٧٬٣٨٩٬٤٦٨ ) أدناهمبالغ محصلة تحت التسوية (إيضاح (ب) 

  ٢٥٬١٠٧٬٧١٦   ٣٢٬١٤٠٬٤٤٤  مصاريف مستحقة  
  ٣٬٢٧٥٬٠٠٠   ٤٬٠٢٥٬٠٠٠  مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 

  ٣٬١٦٤٬٧٠٠   ٣٬٠٥٧٬٤٠٠  عمالءمن  اتتأمين 
  ٣٬٢٠٣٬٣٩٦   ٢٬٤١٣٬٢٠٦  أخرى 

 ١٩٠٬٠٧٧٬٩٦٠   ١٧١٬٧٥١٬٨٢٣  
 

م  ٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٫٢تضمن الرصيد أعاله الرصيد المتعلق ببرنامج التقاعد المبكر البالغ   )أ
تم احتساب تكاليف   م.٢٠٢٠مليون لایر سعودي)، والذي أنشأه مجلس إدارة الشركة خالل عام    ١٢٫١م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(

لسياسات منافع الموظفين بالشركة والتي تعتمد بشكل أساسي على الراتب الحالي وسنوات الخدمة الفعلية  البرنامج وفقًا 
نظًرا ألنه من المتوقع أن تتم تسوية منافع نهاية الخدمة بالكامل قبل اثني عشر   وسنوات الخدمة حتى سن التقاعد الطبيعي.

ت منافع نهاية الخدمة، فإن الشركة تطبق متطلبات منافع الموظفين قصيرة  شهًرا بعد نهاية الفترة المالية التي يتم فيها إثبا
  يتم احتساب المخصص بمجرد موافقة الموظف على البرنامج.  األجل.

 
يمثل الحساب أعاله المقبوضات النقدية المستلمة من مختلف العمالء، وبشكل رئيسي المتحصَّالت من العمالء لشراء خزانات    )ب 

ويمثل هذا الحساب المبالغ التي ظلت قائمة لعدة سنوات، والتي لم يطالب   والمنتجات األخرى والمعامالت األخرى. الغاز 
ت الشركة سياسة جديدة تقضي  بها العمالء المعنيون. سنوات وما فوق في الدخل،   ٣أي مبالغ مستحقة لمدة  بعكسوقد أقرَّ

يوجد  كما  تم توجيهه من خالل هذا الحساب إلى جانب حسابات أخرى، كما حدث االختالس، و إذا لم تتم المطالبة بها. 
  مليون لایر سعودي غير متعلق بهذا الحساب.  ١٫٧مبلغ

 
    



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

١٥  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  الدفع   ة المستحقة.   الزكا١٢

 
  الزكويةالربوط 

 .٢٠٠٤حصلت الشركة على الربط النهائي بشأن موقفها الزكوي حتى نهاية عام 
  
  ٢٠٠٧حتى  ٢٠٠٥الربوط الزكوية للسنوات  

، ونتج عنه مبلغ ٢٠٠٧حتى  ٢٠٠٥("الهيئة") الربوط الزكوية النهائية عن السـنوات من   هيئة الزكاة والضـريبة والجماركأصـدرت  
لایر ـسعودي. قامت الـشركة باالعتراض على هذه الربوط لدى لجنة االـستئنافية. لم يتم االنتهاء من االعتراض حتى  ٣٩إـضافي قدره  

  .)١٦(إيضاح  ن لایر سعودي في هذا الصددمليو ٣٩هذا التاريخ، وقدمت الشركة ضماًنا بنكًيا للهيئة بمبلغ 
 

  ٢٠١٠ حتى ٢٠٠٨لسنوات الربوط الزكوية 
مليون لایر سعودي إلى الهيئة وذلك عن الربوط للسنوات من   ٢٧، توصلت الشركة إلى تسوية وقامت بسداد مبلغ ٢٠١٩خالل عام 

  .٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨
 

  ٢٠١٣حتى  ٢٠١١الربوط الزكوية للسنوات 
  . ٢٠١٣حتى  ٢٠١١لم تستلم الشركة الربوط الزكوية عن السنوات 

 
  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤الربوط الزكوية للسنوات 

مليون لایر    ٤٠، والتي نتج عنها مبلغ إضافي قدره  ٢٠١٨إلى    ٢٠١٤، استلمت الشركة الربوط الزكوية لألعوام من  ٢٠٢٠خالل عام  
  سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على هذه الربوط لدى اللجنة االستئنافية المعنية. لم يتم االنتهاء من االعتراض حتى هذا التاريخ. 

 
  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩ ي لعام ةلزكوي بط اوالر 

  بعد.  ، ولم تقم الهيئة بإجراء أي ربط٢٠٢٠و  ٢٠١٩العامي قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن 
 

  .   اإليرادات ١٣
 

 
  م ٢٠٢١مارس   ٣١

  ) مراجعة (غير 
   لایر سعودي 

م  ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ) مراجعة(غير 

  لایر سعودي 
    

   ٤٩٢٬١٦٣٬٢٨٠    ٤٧٠٬٠٢٤٬٩١١  مبيعات غاز
   ٣٣٬٢٠١٬٤٧٧    ٣٨٬٦٤٠٬٠٥٨  سطوانات غاز وخزانات وقطع توصيل أمبيعات 

   ٢٬٣٧٥٬١٨٩    ٢٬٥٧٧٬٧٥٦  إيرادات خدمات ونقل وتركيب 
   ١٬٠٦٥٬٤١١      ١٬١٢٠٬٠٠٠   مشاريع تجارية أخرى 

  )١٦٥٬٠٢٨(    ) ١٬٢٨٠٬٨٩٧(  مرتجعات مبيعات 

  ٥٢٨٬٦٤٠٬٣٢٩      ٥١١٬٠٨١٬٨٢٨  
 

  ) االستثمارات، صافي ئر (خسا ايرادات .   ١٤
 

  م ٢٠٢١مارس   ٣١ 
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

م  ٢٠٢٠مارس  ٣١
، ُمعدَّلة،  مراجعة(غير 

  ) ١٨إيضاح 
  لایر سعودي 

    

  ١٦٢٬٨٩٦    ٣٤٬٠٣٠٬٦٤٩  توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ٣٬٥١١٬٥٧٦    ٣٬٥٠٤٬٧٦٩  استثماريةدخل إيجار من عقارات 

  )١٤٬٥١٩٬٢٢٤(    ٩٬٥٦١٬٢٩٠  التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٩١٩٬٠٦٤   ١٬٥٩٣٬٢٢٢  مرابحة قصيرة األجل  إيرادات صكوك وودائع
 ٩٬٩٢٥٬٦٨٨(   ٤٨٬٦٨٩٬٩٣٠(  

 



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

١٦  

  (تتمة)  األولية الُموَجَزة إيضاحات حول القوائم المالية 
   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  .    ربحية السهم ١٥

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

  مارس:  ٣١أدوات مالية مخصومة كما في األساسي، وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي 
 
 

  م ٢٠٢١مارس   ٣١
  ) مراجعة (غير 

   لایر سعودي 

  م  ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ، ُمعدَّلة،  مراجعة(غير 

  ) ١٨إيضاح 
  لایر سعودي 

    
  ١٤٬٦٧٧٬١٤٣   ٨٥٬١٩٠٬٧٤٦  صافي دخل الفترة 

  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
  ٠٫٢٠  ١٫١٤  السهم األساس والمخفَّض ربحية 

 
  .   التعهدات وااللتزامات المحتملة١٦

 
  االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية 

م دعوى قضائية بحق الشركة بخصوص انفجار ناقلة غاز للشركة في الرياض خالل  ٢٠١٨أغسطس  ٧رفعت وزارة النقل بتاريخ 
م، أصدرت الدائرة القانونية السابعة بمحكمة االستئناف الحكم النهائي الذي تضمن تأكيد الحكم  ٢٠٢١مارس    ٢٢وبتاريخ   م.٢٠١٢عام  

  الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض برد الدعوى المرفوعة بحق الشركة. 
 

  االلتزامات المحتملة األخرى 
مليون لایر سعودي تتعلق بالربوط الزكوية لألعوام   ٤٠فرض مبالغ إضافية قدرها قامت الهيئة ب )، ١٢كما هو مذكور في (اإليضاح 

   .وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه المبالغ م.٢٠١٨م حتى ٢٠١٤من 
 

  االعتماد وخطابات   الضمانات 
مليون لایر   ٣٩ م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٩والضريبة والجمارك بمبلغ  قدَّمت الشركة ضمانًا بنكًيا إلى هيئة الزكاة 

  ). ١٢م (إيضاح ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٥سعودي) يتعلق بالربوط الزكوية للشركة للسنوات من 
 

 م:٢٠٢٠ديسمبر    ٣١سعودي (مليون لایر    ٢٨٠وقدَّمت الشركة ضمانًا بنكًيا لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بمبلغ  
  مليون لایر سعودي) بشأن توريد المنتجات البترولية.  ٢٨٠

 
مليون  ١٥٫٦ م:٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٤٠٫٩م بقيمة ٢٠٢١مارس  ٣١لدى الشركة خطابات اعتماد قائمة كما في 

  لایر سعودي). 
 

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

مليون لایر  ٤٩ م:٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٩المسطح (الشركة المستثمر فيها) بمبلغ 
  سعودي). 

 
    التعهدات

مليون   ١٥٦٫٢ م:٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٤٠٫٢م، كان لدى الشركة التزامات قدرها  ٢٠٢١مارس    ٣١كما في    أ)  
  لایر سعودي) تتعلق باألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة. 

 
شخص واحد) (شركة  شركة باسم شركة الحلول للغاز (  ٪١٠٠وكة بنسبة ، شركة تابعة مملالحالية  أسَّست الشركة، خالل الفترة  ب)  

  ) ٦(ايضاح   وُدفَِع رأس المال بعد تاريخ نهاية الفترة. مليون لایر سعودي. ٥مسؤولية محدودة) برأسمال قدره ذات 
 
 

    



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

١٧  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

  
  .   القطاعات التشغيلية ١٧

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

  

  م٢٠٢١مارس  ٣١
  ) مراجعة (غير 

  الوسطىالمنطقة 
   لایر سعودي 

  المنطقة الغربية  
   لایر سعودي  

  المنطقة الشرقية
   لایر سعودي 

  المنطقة
  الجنوبية 

   لایر سعودي 

  اإلجمالي 
  لایر سعودي 

                

  ٥١١٬٠٨١٬٨٢٨   ٦٠٬٤٦٠٬٣٤١   ٨١٬٨٠٤٬٧٢٦   ١٨٠٬٣٠٤٬٦٨٠   ١٨٨٬٥١٢٬٠٨١  إيرادات 

  )٤١٥٬٣٨٩٬٠٩٧(   )٥٠٬٥٨٦٬٧٠٤(   )٦٣٬٢٨٣٬٣٥٢(   )١٥٠٬٠٢٤٬٣٦٣(   )١٥١٬٤٩٤٬٦٧٨(  تكلفة إيرادات 

  استهالك وإطفاء 

  )١٨٬٨٦١٬٠٩١(   )١٬٧٢٤٬٥١٦(   )٢٬٣٠٧٬٤٥٥(   )٩٬١٢٧٬٦٤٧(   )٥٬٧٠١٬٤٧٣(  موجودات 

  استهالك موجودات حق  

  )٥١٤٬٥٧٩(   )٤٧٬٢١٩(   )٦٣٬٨٨٩(   )١٤٠٬٨١٦(   )٢٦٢٬٦٥٥(  االستخدام      

  ٧٦٬٣١٧٬٠٦١   ٨٬١٠١٬٩٠٢   ١٦٬١٥٠٬٠٣٠   ٢١٬٠١١٬٨٥٤   ٣١٬٠٥٣٬٢٧٥  إجمالي الربح القطاعي

 

  م ٢٠٢٠مارس  ٣١
ُمعدَّلة،   - مراجعة(غير 

  )١٨إيضاح 
  الوسطى المنطقة  

   لایر سعودي 

  المنطقة الغربية
   لایر سعودي 

  المنطقة الشرقية 
   لایر سعودي 

  المنطقة الجنوبية
   لایر سعودي 

  اإلجمالي 
  لایر سعودي 

                

   ٥٢٨٬٦٤٠٬٣٢٩     ٦١٬٦١٧٬٧٩٠     ٨٧٬٣٦٩٬٩٠٥     ١٨٨٬٩٨٤٬٤٥٨     ١٩٠٬٦٦٨٬١٧٦  إيرادات 

  )٤٣٤٬٤٤١٬٣٥٧(    )٥٢٬٦٠٣٬٦٠٨(    )٧٠٬٣١٧٬٢٩١(    )١٥٧٬٢٩٣٬٥٩٥(    )١٥٤٬٢٢٦٬٨٦٣(  تكلفة إيرادات 

    استهالك وإطفاء 

  )١٩٬٦٤٦٬٥٨٨(    )١٬٨٤٤٬٧٦٧(     )٢٬٤٤٦٬١٦٣(     )٩٬٤٩٩٬٢٠٤(     )٥٬٨٥٦٬٤٥٤(   موجودات   

موجودات حق  استهالك 

  )٥١٤٬٥٨٤(    )٤٦٬٣٢٣(     )٦٥٬٦٨٣(     )١٤٢٬٠٧٤(     )٢٦٠٬٥٠٤(   االستخدام 

  ٧٤٬٠٣٧٬٨٠٠    ٧٬١٢٣٬٠٩٢    ١٤٬٥٤٠٬٧٦٨    ٢٢٬٠٤٩٬٥٨٥    ٣٠٬٣٢٤٬٣٥٥  إجمالي الربح القطاعي 

 
النتائج التشغيلية لوحدات العمل كل على ِحدة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم  للشركة 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 وتقنية   واإلدارات دارة والمدراءاإل (بما في ذلك تكاليف التمويل ورواتب ومنافع  ى للشركة التكاليف األخركما أن  الُموَجَزة.

المعلومات والقانونية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والخدمات المساندة والمصاريف واإليرادات األخرى) والزكاة تدار على  
  القطاعات التشغيلية. أساس الشركة وال يتم توزيعها على 

 
 
 

    



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

١٨  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  تعديالت وإعادة التصنيف ال.   ١٨

 
السياسات  " ):٨معيار المحاسبة الدولي رقم (  وفقا لمتطلبات   ،األخطاءبعض  حددت اإلدارة    م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  

أدى تصحيح األخطاء المذكورة أدناه إلى تعديالت بأثر رجعي على  وقد ،"ء المحاسبية واألخطاوالتغيرات في التقديرات  ،المحاسبية
  يالت وإعادة التصنيفات: وفيما يلي ملخص بالتعد فضًال عن ذلك، أُجِرَيت إعادة تصنيفات.  م.٢٠٢٠مارس  ٣١أرقام المقارنة كما في 

 
  م ٢٠٢٠مارس   ٣١قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في  ١-١٨

 
  ٣١قائمة الدخل الشامل األّولّية الُموَجَزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    تم تعديلبناًء على التعديالت وتأثير إعادة التصنيفات المذكورة ،  

   : كما يليم ٢٠٢٠مارس 
  

  إيضاح 
  سابًقا  وردكما  الرصيد

  لایر سعودي 
  إعادة التصنيف 

   لایر سعودي 
  التعديل

   لایر سعودي 
  المبالغ الُمعدَّلة 
  لایر سعودي

         

  )٤٥٤٬٦٠٢٬٥٢٩(   )٥٣٠٬٢٦٥(   )٣٬٥١١٬١٧١(   )٤٥٠٬٥٦١٬٠٩٣(  ز  هـ، د، جـ،  تكلفة اإليرادات 
  )٢١٬٠١٠٬٨٦٢(   -   )٥١٧٬٣٢١(   )٢٠٬٤٩٣٬٥٤١(    مصاريف بيع وتوزيع

  )٢٦٬٦٣٥٬٢٣٥(   )٤٬٠٠٠٬٠٠٠(   ١٬٠٧٦٬٥٨٠   )٢٣٬٧١١٬٨١٥(  ز  أ،  مصاريف عمومية وإدارية
واستبدال أسطوانات غاز   استبعادخسائر 

 -   -   ٢٬٧٧٢٬١٤٢   )٢٬٧٧٢٬١٤٢(  ز  وتعديالت أخرى 
  )٩٬٩٢٥٬٦٨٨(   )١٤٬٥١٩٬٢١٣(   -   ٤٬٥٩٣٬٥٢٥  ب  استثمارات، صافي  ايرادات) رئ(خسا

  )٣٤٢٬٢٨٨(   ٢٨٥٬٨٢٩   ٢٣٧٬٥٦٧   )٨٦٥٬٦٨٤(  ز و،د،   تكاليف تمويل
  ١٤٤٬٥١٢   -   )٥٧٬٧٩٧(   ٢٠٢٬٣٠٩  ز  ، صافيىخرأ  إيرادات

  ١٤٬٦٧٧٬١٤٣   )١٨٬٧٦٣٬٦٤٩(   -   ٣٣٬٤٤٠٬٧٩٢   صافي دخل الفترة
          

           :ىخراأل  ةالشامل الخسارة
الستثمارات في أدوات لالتغير في القيمة العادلة 

  )٨٢٬٤٠٩٬٧١٣(  ب  حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

-   ٦٧٬٨٩٠٬٥٠٠(   ١٤٬٥١٩٬٢١٣(  
  )٥٣٬٩٩٠٬٧٦٩(   )٤٬٢٤٤٬٤٣٦(   -   )٤٩٬٧٤٦٬٣٣٣(   للفترة ةالشامل الخسارة إجمالي

         

 
  م ٢٠٢٠مارس   ٣١قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  ٢-١٨

  
م  ٢٠٢٠مارس    ٣١قائمة التدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    تم تعديلالمذكورة أعاله،    وإعادة التصنيف   بناًء على التعديالت

  :كما يلي
 

 
  سابًقا  وردكما 

   لایر سعودي 
  التعديل

   لایر سعودي 
  معدل 

  لایر سعودي 
  

  ١٦٠٬٤٩٢٬٢٠٤    ٣١٬٧٠٩٬٢٦٤    ١٢٨٬٧٨٢٬٩٤٠  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 
  )٣٩٬٢٩١٬١٥٤(    )٣١٬٧٠٩٬٢٦٤(    )٧٬٥٨١٬٨٩٠(  االستثمارية االنشطةالمستخدمة في صافي النقدية 
  ٨٤٬٨٢١٬٥٠٠   -   ٨٤٬٨٢١٬٥٠٠  األنشطة التمويلية  منصافي النقدية 

 
 



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية)

ليَّة الُموَجَزة (تتمة)    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  م  ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

١٩  

  (تتمة)   تعديالت وإعادة التصنيف ال.   ١٨
 

  األثر على الربح األساسي والمخفض للسهم (الزيادة/ (النقص) في ربح السهم)  ٣-١٨
 

  :كما يليم  ٢٠٢٠مارس    ٣١ربحية السهم األساس والُمخفَّض لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    تم تعديلبناًء على التعديالت المذكورة أعاله،  
 

 
  كما ُأفِصَح عنه سابًقا 

   لایر سعودي 
  التعديل

   سعودي لایر 
  معدل 

  لایر سعودي 
  

  ربحية السهم 
  

٠٫٥٥  
   
)٠٫٣٥(  

   
٠٫٢٠  

  ٠٫٢٠   )٠٫٣٥(   ٠٫٥٥  ربحية السهم األساس والمخفَّض 
  ٠٬٣٥   ) ٠٬١٠(   ٠٫٤٥  ربحية السهم من العمليات 

 
  وإعادة التصنيف   تفاصيل التعديالت  ٤-١٨

 
الذي   السابقين الشركة وجود اختالس قام به أحد الموظفين)، اكتشفت إدارة ٢٠٢٠يوليو  ٢٢هـ (الموافق ١٤٤١ذو الحجة  ١في   )أ

مليون لایر   ٣٤٫٢ المكتشفةقامت الشركة بفصله منذ ذلك الحين، والتي حدثت على مدى عدة سنوات. بلغت إجمالي قيمة المعامالت 
  م. ٢٠٢٠مارس   ٣١ية في مليون لایر سعودي تم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل للفترة المنته ٤مبلغ بقيمة سعودي، منها 

في حقوق الملكية المتداولة وأدوات الدين تم تصنيفها سابقا كاستثمارات بالقيمة  الحظت الشركة أن بعض االستثماراتب)  
المصنفة بالقيمة العادلة من    قامت اإلدارة بتقييم عمليات تصنيف كافة االستثماراتالعادلة من خالل الدخل الشامل االخر.  

نتيجة لذلك، قامت اإلدارة بإعادة تصنيف . ٩بحسب متطلبات معيار اإلفصاح الدولي رقم  ،الشامل االخرخالل الدخل 
بعض االستثمارات من حساب استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الى حساب االستمارات بالقيمة 

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 
مليون   ١٤٬٥والبالغة  بالقيمة العادلة لهذه االستثمارات ةالمتعلق خسائر التقييم تصنيف هذه، تم تعديلإعادة ال ةنتيجة لعملي 

    . الربح أو الخسارة  الدخل الشامل اآلخر إلى مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  من  لایر سعودي
  
 

لذلك، قامت   م.٢٠١٩ومطلوبات حق االستخدام المتعلقة بتجديد أحد العقود في عام الحظت الشركة أنه لم يتم تسجيل موجودات   ) ج
مليون لایر سعودي وتسجيل االستهالك    ٤٫٨م التي بلغت  ٢٠١٩الشركة بتعديل موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في عام  

 بمبلغ م ٢٠٢٠مارس  ٣١دخل الفترة المنتهية في ونتيجة لهذا التعديل، انخفض صافي  ذات العالقة.  لتمويل اتكاليف ومصاريف 
  ألف لایر سعودي.  ٤٦٩٬٤

 
  الدولي المحاسبة  لم تتم المحاسبة عنها بما يتماشى مع معيار    بأرض مستأجرةالحظت الشركة أنَّ مصاريف إزالة الموجودات المتعلقة  د)    

لایر سعودي   ٤٠٠٬٠٠٠بتقييم تكلفة إزالة الموجودات وسجلت مبلغ قامت اإلدارة  ).٣٧( رقم المحاسبة الدولي  ) ومعيار١٦( رقم
  ٣١ونتيجة لذلك، انخفض صافي دخل الفترة المنتهية في  كإضافة على تكلفة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات. 

 ألف لایر سعودي.  ٢٨٬٥ بمبلغم ٢٠٢٠مارس 
  

الموجودات المتعلقة بفرع مستأَجر احتُسب على أساس العمر اإلنتاجي للموجودات وليس على أساس  الحظت الشركة أن استهالك   هـ)  
ونظًرا ألن العقد غير قابل للتجديد، قامت اإلدارة بتعديل   العمر اإلنتاجي للموجودات أو تاريخ انتهاء عقد اإليجار، أيهما أقصر.

  بمبلغ م ٢٠٢٠مارس  ٣١زيادة مصاريف االستهالك للفترة المنتهية في  ساب االستهالك للموجودات ذات الصلة مما أدى إلى ت حا
  ألف لایر سعودي.  ١٠٤٬٣ بمبلغم ٢٠٢٠مارس  ٣١وقد انخفض صافي دخل الفترة المنتهية في   ألف لایر سعودي.  ١٠٤٬٣

   



  شركة الغاز والتصنيع األهلية
   (شركة مساهمة سعودية) 

 

٢٠  

  (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
   م٢٠٢١مارس   ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

  
  (تتمة)   تعديالت وإعادة التصنيف ال.   ١٨
 (تتمة)   تفاصيل التعديالت ٤-١٨

  
 ٣٥٧٬٨  بمبلغ  بالزيادة  اتسجيلهتم  المحتَسبة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي قد    تكاليف التمويلالحظت الشركة أن    و)

  ألف لایر سعودي.   ٣٥٧٬٨  بمبلغم  ٢٠٢٠مارس    ٣١صافي دخل الفترة المنتهية في    ارتفعلایر سعودي، ونتيجة لهذا التعديل،    ألف

 
  التالية:تصنيف المبالغ إعادة ب الشركة  قامت ز)  

  
  لایر سعودي)  مليون  ٢٫٧المخصص واإليرادات المتحصلة من بيع أسطوانات غاز بين تكلفة إيرادات (تصنيف أعادت الشركة

  ألف لایر سعودي).  ٥٧٬٨والدخل اآلخر (
  دارية. اإلعمومية والمصاريف الإلى تكاليف تمويل ألف لایر سعودي من  ٢٤٠بنكية بقيمة  مصاريف تصنيف إعادة الشركة  
  مصاريف  التوزيع والبيع و اليرادات ومصاريف اإلملموسة ما بين تكلفة الموجودات غير الأعادت الشركة تصنيف تكلفة إطفاء

ألف لایر سعودي    ٧٣٩  بمبلغالتصنيف، زادت تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع  هذا  دارية، ونتيجة إلعادة  اإلعمومية وال
  مليون لایر سعودي.  ١٫٣ بمبلغألف لایر سعودي، على التوالي، وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية  ٥١٧و

 
  ) ١٩ –آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ٠١٩

 
، وتم اإلعالن عنه  ٢٠١٩) ("الفيروس") ألول مرة في نهاية ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد

المناطق تقريبًا حول من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع  ٢٠٢٠الحقًا في مارس 
العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات  

  على المستويين المحلي والعالمي.
 

القتصادية، تقوم الشركة بتقييم استجابة لالنتشار السريع لفيروس كورونا وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية وا
تأثيره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية وقامت باتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن  

  بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. 
 

عودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع ، سمحت حكومة المملكة العربية السعودية ب٢٠٢٠في نهاية الربع الثاني من عام  
، اجتازت عدة  ٢٠٢٠مراعاة تنفيذ جميع اإلجراءات الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من عام  

ملكة العربية السعودية.  لقاحات مرحلة االختبار بفاعلية وبدأ تصنيعها وتوزيعها عالميًا على العديد من الدول، بما في ذلك الم
    ، لم تتأثر عمليات الشركة ونتائجها المالية جراء تفشي فيروس كورونا. األولية الموجزة وكما بتاريخ إعداد هذه القوائم المالية

 
بعض    تم تقييم تأثير الجائحة على عمليات الشركة ونتائجها المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تشمل

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

  .   األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية ٢٠
 

 بمبلغم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠٢١إبريل  ٢٧أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 
  لجمعية العمومية. السنوي لجتماع الويخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين في ا للسهم). لایر سعودي٠٫٥مليون لایر سعودي ( ٣٧٫٥

 
ف ما هو مذكور أعاله، لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة أخرى قد تتطلب إجراء تعديالت على القوائم المالية  وفي رأي اإلدارة وبخال 

ِليَّة الُموَجَزة.    األوَّ
 

ِليَّة الُموَجَزة ٢١   .   اعتماد القوائم المالية األوَّ
 
هـ (الموافق  ١٤٤٢شوال    ٨تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من قبل لجنة المراجعة بموجب تفويض مجلس اإلدارة بتاريخ    

  . )٢٠٢١مايو  ٢٠


