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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

والتصنيع األهلية المحترمين إلى السادة مساهمي شركة الغاز 
)شركة مساهمة سعودية(

مقدمة 

فحص قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة الغاز والتصنيع األهلية )"الشركة"( وشركتها التابعة )ويُشار إليهمقمنا بلقد  
"المجموعة"( كما في   بـ  الدخل    2022سبتمبر    30مجتمعين  الثالثة والتسعة أشهر  وقائمة  لفترتي  الصلة  الموجزة ذات  األولية الموحدة  الشامل 

ية بذلك التاريخ  المنتهيتين في ذلك التاريخ، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنته
سؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة  واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مجلس اإلدارة م

"( المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج  34" )"معيار المحاسبة الدولي رقم  ةاألولي   ة"التقرير المالي  -  34الدولي رقم  
 استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به. المرفقة ية الموحدة الموجزة حول هذه القوائم المالية األول 

نطاق الفحص 

"فحص المعلومات المالية األولية من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد    2410لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
من األشخاص المسؤولين عن األمور اساسي المالية األولية من إجراء استفسارات، بشكل في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات 

المراجعة التي يتم القيام بها وفقًا    منالفحص أقل في نطاقه بشكل كبير    عديالمالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. و
تالمعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي    ،لمعايير المراجعة الدولية  بأننا سنكون على علم بجميع  من  مكننا  فإنها ال  الحصول على تأكيد 

 ة. المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجععملية خالل  معرفتهاالتي يمكن  الهامةاألمور 

االستنتاج 

إعدادها، من جميع  استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي 
  379ترخيص رقم 

 2022نوفمبر  17
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 معلومات عن الشركة    1

  تأسيس الشركة  أ(

مسـجلة في الرياض في المملكة العربية السـعودية بموجب السـجل التجاري رقم    .شـركة الغاز والتصـنيع األهلية )"الشـركة"( هي شـركة مسـاهمة سـعودية
مليون سهم   75مليون لاير سعودي مقسم إلى   750(. يبلغ رأس مال الشركة  1963ديسمبر   9)الموافق     هـــــ  1383رجب   22بتاريخ    1010002664

:  2021ســبتمبر    30و 2021ديســمبر    31٪ )10,91، يمتلك صــندوق االســتثمارات العامة  2022ســبتمبر   30لاير ســعودي للســهم. كما في  10بمبلغ  
ــيد عبد العزيز عبد الرحمن الم10,91 ــن  ٪(، ويملك الس ــمبر   31٪ )6,66حس ــبتمبر   30و  2021ديس ــركة،  6,66: 2021س ــهم الش ٪( من إجمالي أس

  .واألسهم المتبقية مطروحة للتداول العام
 

بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة الغاز األهلية بموافقة الجمعية  هــــ    3/12/1380بتاريخ    713تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم  
ــ 1/1/1381تاريخ  ب/ح  2843لشركتين بموجب خطاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم  العمومية ل ــ. في وقت   1383، وبدأ الدمج الفعلي في سنة  ه ه

بدمج جميع المنـشتت المـشاركة في أنـشطة الغاز في المملكة العربية   820، ـصدر قرار مجلس الوزراء رقم هــــــ  13/6/1384الحق من هذا التاريخ، في 
هـــــــ رأس مال الشــركة وبدء نشــاطها في 14/11/1395تاريخ  ب  1615في شــركة الغاز والتصــنيع األهلية. حدد قرار مجلس الوزراء رقم   الســعودية

ــ    1/1/1396 ــ )الموافق    09/7/1417بتاريخ  الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية  / ق  659بموجب الرخصة الصناعية رقم هــ نوفمبر    20هــ
 م(.1996

 
 أنشطة المجموعة   ب(

وتصنيعه وبيعه باإلضافة  الغاز بكافة أنواعه ومشتقاته بالتنقيب عن القيام بجميع األعمال المتعلقة  في تشمل أنشطة الشركة وشركتها التابعة )"المجموعة"( 
سطوانات والخزانات وملحقاتها، وصيانة شبكات  وصيانة أقفاص الغاز واأل، وبيع وتصنيع  داخل وخارج المملكة العربية السعودية  الصناعية  غازإلى أنواع ال

نشاء أو المشاركة في  الغاز وملحقاتها، والقيام بجميع األعمال المتعلقة بتصنيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والزجاجية، وإ
لك العقارات وشراء األراضي لتشييد المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار  الطاقة، ومعالجة المياه، والخدمات البيئية، باإلضافة إلى تمخدمات  إنتاج  

باإلضافة إلى ذلك،   لصالح المجموعة. كما تم تأسيس المجموعة لتقديم خدمات االستشارات الفنية والهندسية والتدريب المتعلق بجميع أعمال الغاز والطاقة.
  كات وخزانات غاز البترول المسال، وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال.تتخصص المجموعة في إنشاء وبناء وصيانة شب

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

 
   لدى الشركة الفروع التالية:

 
 تاريخ اإلصدار   رقم السجل التجاري   الفرع  الرقم التسلسلي 

 هـ1436/ 03/ 23  1010429687  الرياض   1

 هـ1442/ 04/ 23  1010672639  الرياض   2

 هـ1442/ 04/ 23  1010672640  الرياض   3

 هـ1442/ 04/ 23  1010672641  الرياض   4

 هـ1442/ 06/ 04  1010681388  الرياض   5

 هـ1383/ 08/ 07  2050001551  الدمام   6

 هـ1402/ 04/ 06  1131004089  بريدة   7

 هـ1402/ 03/ 18  4650006707  المدينة المنورة   8

 هـ1402/ 02/ 19  4030032503  جدة   9

 هـ1409/ 08/ 07  4700003177  ينبع   10

 هـ1402/ 12/ 25  5855004366  خميس مشيط   11

 هـ1402/ 09/ 20  4032007367  الطائف   12

 هـ1444/ 02/ 25  1010828231  الرياض   13

 هـ1444/ 02/ 25  1126106951  الرياض   14

 
 تم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات هذه الفروع في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 
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 )تتمة( معلومات عن الشركة    1

 )تتمة( أنشطة المجموعة  ب( 

تحت اسم شركة الحلول للغاز )شركة شخص واحد( )شركة   ٪100، أنشأت الشركة شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة  2021خالل الربع األول من سنة  
 ذات مسؤولية محدودة(. فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة: 

 
 الشركة  
 التابعة 

 رقم السجل   
 التجاري 

 بلد  
 التأسيس  

 نسبة الملكية  
 الفعلية  

 ٪ 100  المملكة العربية السعودية   1010693275  شركة الحلول للغاز 
 

 السياسات المحاسبية الهامة    2
 

 بيان االلتزام  2-1
  -   34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022سبتمبر    30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية 

 

 تظهر القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، وهو يمثل العملة الوظيفية للمجموعة. 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها مع القوائم المالية  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة  
 2022سبتمبر    30. باإلضافة إلى ذلك، إن النتائج لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  2021ديسمبر    31المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 .2022ديسمبر   31ئج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ليست مؤشراً دقيقاً على النتا 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات 
ت المحاسبية والمبالغ  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة أن تستخدم اإلدارة أحكاماً وتقديرات وافتراضات معينة تؤثر على تطبيق السياسا

يق  ات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطب المعروضة للموجود 
ديسمبر   31في  ية  السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي كتلك المستخدمة في القوائم المالية السنوية للسنة المنته 

2021 . 
 

 أسس التوحيد  2-2
 أعاله. 1إليضاح  تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الشركة وشركتها التابعة )"المجموعة"( المبينة في ا

 
يتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة تلك السيطرة. تُدرج )أو يلغى  يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة و

موحدة من تاريخ  إثبات( موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تمت حيازتها )أو استبعادها( خالل الفترة / السنة في القوائم المالية ال
 لسيطرة على الشركة التابعة. حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن ا 

 
ة لضـمان توافقها مع يتم إعداد القوائم المالية للشـركة التابعة لنفس الفترة التقرير للمجموعة. عند الضـرورة، تم تغيير السـياسـات المحاسـبية للشـركة التابع

 السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
 

 المجموعة عند التوحيد.تم استبعاد جميع الحسابات والمعامالت داخل  
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة    3

لية السـنوية للمجموعة إن السـياسـات المحاسـبية المطبقة خالل إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفسـها المطبقة خالل إعداد القوائم الما
 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
يرات جديدة   ال توجد معايير أو ارية المفعول في تفـس  1. توجد تعديالت على المعايير التي تدخل حيز التنفيذ في 2021يناير   1في  الواقع  تاريخ التطبيق  ـس

   ، ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.2021يناير  
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   شركة تابعة   4

لاير سعودي.    5,000,000برأس مال أولي يبلغ    2021مارس    9٪ تحت اسم شركة الحلول للغاز في  100أسست الشركة شركة تابعة مملوكة بنسبة  
 . فيما يلي البنود المالية الرئيسية في المعلومات المالية للشركة التابعة: 2021بدأت الشركة التابعة عملها خالل الربع الثاني من سنة 

 
 

 2022سبتمبر  30
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسبمير  31
 )مراجعة(

 سعودي لاير 

    

 5,669,666  35,358,928   موجودات متداولة

 1,554,366  2,516,499   موجودات غير متداولة

 2,792,830  24,121,036   مطلوبات متداولة

 75,405  231,398 مطلوبات غير متداولة 

 4,355,797  13,522,993   حقوق الملكية

 

 :2021و 2022سبتمبر  30المختصرة للفترتين المنتهيتين في  فيما يلي قائمة الدخل الشامل األولية  

 

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

  2021سبتمبر  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

    
  1,116,107  37,405,186 اإليرادات 

 621,662  14,340,776 إجمالي الربح 

    

 ( 653,637)  9,181,499 الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة 

 -  ( 14,299) مصروف الزكاة 

 ( 653,637)  9,167,200 صافي الدخل/ )الخسارة( بعد الزكاة 

 -  - الدخل الشامل اآلخر 

 ( 653,637)  9,167,200 الدخل/ )الخسارة( الشاملة  إجمالي

 

 ومعدات  آالتممتلكات و   5
 

 ما يلي:  معداتالممتلكات وآالت والتتضمن 
 

مليون لاير    2,7:  2021يناير    1مليون لاير سعودي،    2,7:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2,7أرض بقيمة إجمالية تبلغ  تم رهن قطعتي  أ(     
 (.13متبقية )إيضاح الخمسة الراضي األرهن قطع  ويجري حالياً سعودي( لصندوق التنمية الصناعية السعودي، 

 
مليون    191,7:  2021يناير    1مليون لاير سعودي،    192:   2021ديسمبر   31)  مليون لاير سعودي    215  مبلغ   الرأسمالية قيد التنفيذبلغت األعمال  ب(    

( والتي تمثل بشكل أساسي مشاريع تطوير محطات المجموعة وسعتها وكذلك تطوير خطوط اإلنتاج وفقًا الحتياجات المجموعة ومتطلبات  لاير سعودي
 السالمة العامة. 

 
 مليون لاير سعودي، واستهالك متراكم بمبلغ    73بتكلفة تبلغ    2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في    ممتلكات وآالت ومعدات استبعدت المجموعة  ج(    
 (. 19مليون لاير سعودي ضمن اإليرادات األخرى )إيضاح  19,7 تبلغ  مكاسب تضمينمليون لاير سعودي. نتيجة لذلك، تم   71     

 
 التزامات عقود اإليجار موجودات حق االستخدام و   6

 المجموعة كمستأجر 
 

سنة. إن التزامات المجموعة    75و  3لدى المجموعة عقود إيجار للعديد من قطع األراضي واآلالت. تتراوح مدة عقود إيجار األراضي بشكل عام بين  
ن  بموجب عقود اإليجار مضمونة بملكية المؤجر لألراضي المؤجرة. بشكل عام، يُحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات المؤجرة وتأجيرها م

 صيل أدناه. التفالباطن. هناك العديد من عقود اإليجار التي تشمل خيارات التمديد واإلنهاء ومدفوعات اإليجار المتغيرة، والتي تتم مناقشتها بمزيد من 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة(  التزامات عقود اإليجارموجودات حق االستخدام و   6

 موجودات حق االستخدام  6-1
 

إعفاءات  معدات مكتبية منخفضة القيمة. تطبق المجموعة  لشهًرا أو أقل وعقود إيجار    12مدتها  وتبلغ  معدات  ليجار  اإل لدى المجموعة أيًضا بعض عقود  
 إثبات "عقود اإليجار قصيرة األجل" و"عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة" لعقود اإليجار هذه. 

 
 فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركات خالل الفترة/السنة: 

 
 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 سعودي لاير 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

      

 5,461,481  3,401,454  1,494,980 في بداية الفترة/السنة 

 -  -  24,159,176 إضافات خالل الفترة/السنة 

 ( 2,060,027)  ( 1,906,474)  ( 4,775,539) االستهالك المحمل للفترة/للسنة 

 3,401,454  1,494,980  20,878,617 في نهاية الفترة/السنة 

 
 التزامات عقود اإليجار  6-2

 
 فيما يلي القيم الدفترية للمطلوبات اإليجارية المثبتة والحركات خالل الفترة/السنة:

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 سعودي لاير 

      

 6,969,509  4,550,830  2,440,820 في بداية الفترة/السنة 

 -  -  24,159,176 إضافات خالل الفترة/السنة 

 ( 2,757,299)  ( 478,500)  ( 3,832,395) مدفوع خالل الفترة/السنة 

 338,620  201,260  646,060 تكاليف تمويل للفترة/للسنة 

 -  ( 1,832,770)  ( 937,720) خالل الفترة/السنة*  تجاريونالدائنون  ال إلى  تحويل

 4,550,830  2,440,820  22,475,941 في نهاية الفترة/السنة 

      

 2,308,953  1,781,367  5,250,910 الجزء المتداول 

 2,241,877  659,453  17,225,031 الجزء غير المتداول 

 
 ولكن لم يتم دفعها بعد، وبالتالي يعاد تصنيفها إلى الذمم الدائنة.  ، للمؤجر* يمثل المبلغ المبالغ مستحقة الدفع  

 
 في الربح أو الخسارة:  المدرجةفيما يلي المبالغ  

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 30

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 مراجعة()غير 

 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
)غير مراجعة(  

 باللاير السعودي 
        

 1,505,775  4,775,539  476,619  1,155,437 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 

 165,960  646,060  43,385  165,091 التزامات عقود اإليجارتكاليف تمويل على 

 397,903  559,750  ( 286,933)  78,835 تعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل ممصروف 

 2,069,638  5,981,349  233,071  1,399,363 في الربح أو الخسارة   المدرجةالمبالغ  إجمالي

 
 المجموعة كمؤجر

 
  9,853,709المثبتة من قبل المجموعة خالل الفترة    االيجار  دخللغ  يب، وهي عقود إيجار طويلة األجل.  ألراض  أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلي  

   لاير سعودي(. 10,299,739: 2021سبتمبر  30لاير سعودي )
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة(  التزامات عقود اإليجارموجودات حق االستخدام و   6

 )تتمة( التزامات عقود اإليجار  6-2
 

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد. جرت مفاوضات مع اإلدارة بخصوص هذا الخيار من أجل توفير مرونة في إدارة محفظة  
كان خيار التمديد يمكن ممارسته بشكل  الموجودات المؤجرة كي تتوافق مع احتياجات عمل المجموعة. تمارس اإلدارة أحكاماً جوهرية في تحديد ما إذا  

 معقول.
 

 استثمارات في شركات زميلة    7

 

 تتكون االستثمارات في شركات زميلة مما يلي:

 

 الحركة في االستثمارات في شركات زميلة:فيما يلي  
 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

      

 79,289,237  80,270,034  87,898,531 في بداية الفترة/السنة   

 6,516,288  13,430,069  525,997 الحصة من نتائج شركات زميلة 

 -  ( 26,572)  - تعديل السنة السابقة 

 ( 5,535,491)  ( 5,775,000)  - مستلمة توزيعات أرباح 

 80,270,034  87,898,531  88,424,528 في نهاية الفترة/السنة   

 

 زميلة مما يلي:الشركات  نتائج التتكون الحصة في  

 

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
)غير مراجعة(  

 باللاير السعودي 
        

 3,146,095  3,603,605  1,083,752  1,288,145   شركة غاز الشرق
 540,526  ( 184,309)  35,362  ( 260,924) شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 4,398,129  ( 2,893,299)  749,825  ( 791,613) شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز

 235,608  1,868,939  525,997  8,084,750 

 

   والحصة في النتائج إلى الحسابات المعدة من قبل إدارات المنشتت المعنية.تستند األرقام المتعلقة باالستثمارات في شركات زميلة 
 

 

 

 

 نسبة الملكية 

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة(
  لاير سعودي 

 2021يناير  1
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

        

 30,587,628  38,602,581  35,709,281  ٪737,5 شركة المصنع السعودي السطوانات الغاز

 19,700,076  19,804,311  19,620,002  ٪ 35 شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 29,982,330  29,491,639  33,095,245  ٪ 35 شركة غاز الشرق 

   88,424,528  87,898,531  80,270,034 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     8
 

 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من اآلتي:
 

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 ( 24)معدلة، اإليضاح 
 لاير سعودي 

  2021يناير  1 
 ( 24)معدلة، اإليضاح 
   لاير سعودي

      
 متداولة غير  -استثمار في أدوات حقوق الملكية 

 579,801,000  469,668,000 )اإليضاحات أ، ب، ج( 
 

601,382,000 

 44,574,238  44,190,000  44,295,900 االستثمار العقارية المقفلة صناديق 

 16,524,805  15,877,910  17,490,070 متداولة   –استثمارات في أدوات حقوق الملكية  

 2,677,102  3,710,741  3,590,210 صناديق االستثمار العقارية المتداولة  

 535,044,180  643,579,651  665,158,145 

 
من خالل خبير ومقيّم مستقل من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين    المتداولةتم تقييم االستثمارات المذكورة أعاله في أدوات حقوق الملكية غير  أ(     

فاليوهب، والذي أصدر تقريًرا عن تقييمات االستثمارات في الشركة الوطنية    -"تقييم"، ومن شركة منصة القيمة وشركاؤه لتقييم المنشتت االقتصادية  
)طريقة السوق( لتقييم االستثمار في الشركة الوطنية للغازات    المتماثلة  لشركات، واستخدم طريقة ا2022سبتمبر    30للغازات الصناعية كما في  

 الصناعية. 
 

مليون لاير سعودي    650توزيع أرباح على الشركاء بمبلغ  على  ، وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للغازات الصناعية  2022خالل سنة  ب(    
سبتمبر    30مليون لاير سعودي )  58,5٪ من هذه التوزيعات، بمبلغ  9بلغت حصة المجموعة  مليون لاير سعودي(. و   675:  2021سبتمبر    30)

 مليون لاير سعودي(. 60,7: 2021
 

من   3القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن المستوى    عمليات قياس  المستخدمة في  الغير قابلة للمالحظةفيما يلي المدخالت الجوهرية  ج(    
 : 2021يناير  1و  2021ديسمبر  31و 2022سبتمبر  30التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  

 
استثمارات  

حقوق الملكية  

 طريقة التقيم   المتداولة غير 

المدخالت الهامة  

الغير قابلة  

 التقيم الفني بيان طريقة  للمالحظة 

الشركة الوطنية  
للغازات  
 الصناعية 

 السوق طريقة 

 المنشتت المماثلة 
 

تحدد هذه الطريقة القيمة بالمقارنة مع المبيعات األخيرة لموجودات مماثلة أو غيرها  
من المضاعفات مثل نسبة قيمة المنشأة إلى األرباح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك  

أو حصة  واإلطفاء. وطريقة   التجارية  قيمة األعمال  لتحديد  عامة  السوق هي طريقة 
ملكية األعمال أو األوراق المالية أو الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة أو أكثر  
لمقارنة البند بأعمال مماثلة أو حصص ملكية األعمال أو األوراق المالية أو الموجودات  

 غير الملموسة التي تم بيعها. 

المعلومات المالية  
 التاريخية 

 عامل الخصم 

 

نـسبة  الى  حاليا  مـضاعفات، وانتقلت  لعدة  المتوـسط    باـستخدامم. قامت االدارة ـسابقا  يخالل العام، قامت االدراة بتغير التقديرات المـستخدمة في طريقة التقي

.التقديراتيعتبر هذا التغيير كتغيير في  .  والضرائب واالستهالك واإلطفاءقيمة المنشأة إلى األرباح قبل الفائدة  



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    9
 

 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة من اآلتي: 
 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

      

 70,035,912  95,247,213  98,770,741 محفظة األوراق المالية المتداولة 

 78,785,989  77,922,326  73,881,460 أدوات دين الدخل الثابت 

 30,676,554  25,984,594  26,283,134 صندوق جدوى للمرابحة باللاير السعودي

 100,000,000  100,000,000  100,000,000 صكوك  - مقفلة ديناستثمار في صناديق 

 298,935,335  299,154,133  279,498,455 

 
 ذمم مدينة، بالصافي     10

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

      

 51,618,322  41,432,193  40,046,447 مدينون تجاريون 

 9,984,873  4,500,647  8,325,151  ذمم مدينة أخرى

 48,371,598  45,932,840  61,603,195 

 ( 16,121,734)  ( 14,783,749)  ( 15,674,001) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 32,697,597  31,149,091  45,481,461 

 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة التجارية:

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2020 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

      

 14,013,311  16,121,734  14,783,749   الرصيد االفتتاحي

 2,108,423  ( 1,337,985)  890,252 المحمل )العكس( للفترة/للسنة 

 16,121,734  14,783,749  15,674,001 الرصيد الختامي

 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى   11

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 ( 24)معدلة، اإليضاح 
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
      

 11,243,900  22,640,558  25,279,873 المرابحة  دخلاإليجارات المستحقة و

 ً  4,987,051  4,600,638  17,013,047 مصاريف مدفوعة مقدما

 5,073,961  5,433,729  25,023,830 دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين 

 16,344,112  19,799,416  8,227,051 دينة ضريبة قيمة مضافة م

 7,101,459  4,982,480  4,847,024 ذمم موظفين 

 103,981  187,077  118,423 مطالبات تأمين 

 4,223,431  2,019,632  4,456,802 أخرى   

 84,966,050  59,663,530  49,077,895 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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  نقدية وما في حكمها   12

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 ( 24)معدلة، اإليضاح 
 لاير سعودي 

  2021يناير  1 
 ( 24)معدلة، اإليضاح 
   لاير سعودي

      

 177,111,159  63,368,449  122,992,655 لدى البنوك   أرصدة

 100,000,000  -  30,000,000   األجلودائع قصيرة 

 152,992,655  63,368,449  277,111,159 

 

 قروض ألجل    13

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

      
 188,000,000  119,000,000  119,000,000   المستحق مبلغأصل ال 

 ( 12,358,318)  ( 6,655,832)  ( 3,703,550) ناقًصا: الجزء غير المطفأ من تكلفة المعاملة

 115,296,450  112,344,168  175,641,682 

 ( 32,000,000)  -  ( 43,000,000) ناقصاً: الجزء المتداول 

 143,641,682  112,344,168  72,296,450 الجزء غير المتداول 

 

( اتفاقية للحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  2018سبتمبر    27هـ )الموافق    1440محرم    17بتاريخ    المجموعةوقعت  
  فروع كافة  ألف طن في    1,648مليون لاير سعودي. يهدف القرض إلى تطوير محطات التعبئة وتوزيع الغاز في جميع المناطق بطاقة إنتاجية تبلغ    203

  ا مليون لاير سعودي تم دفعه 16,2بمبلغ مقدمة  اتعابسنوات. إن القرض غير محّمل بفوائد ولكنه يحمل فقط  5. تمتد مدة القرض على مدى المجموعة
إن هذا    في بداية القرض، وتكاليف معامالت متعلقة برسوم المتابعة والتي يتم دفعها على أساس نصف سنوي على مدى مدة القرض. عالوة على ذلك، 
صافي  القرض يحمل شروط / تعهدات معينة، مثل الحفاظ على نسب الموجودات المتداولة المطلوبة خالل مدة القرض، ونسبة محددة من المطلوبات إلى  

  كما في قطعتي أرض منها    المجموعةمليون لاير سعودي، حيث رهنت    17,6القيمة الملموسة. كما تتضمن االتفاقية تعهدات لسبع قطع أرض بتكلفة  
 (، وال تزال عملية رهن قطع األراضي الخمس المتبقية قيد التنفيذ. 5فترة التقرير )إيضاح  نهاية

 
مليون لاير سعودي،   16,2بمبلغ  المقدمة  األتعابمليون لاير سعودي، بعد خصم  186,8 التمويل بالكامل وقدره المجموعة، استلمت  2020خالل سنة 

  (.2020أكتوبر  2هـ )الموافق  1442صفر  15سداد التمويل على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من  تم جدولة ووفقًا التفاقية العقد. 
 

مليون لاير سعودي( من تسهيالت    98,5:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  72,3مبالغ متوفرة تبلغ    المجموعة، كان لدى  2022سبتمبر    30في  
. ائتمانية غير مستخدمة



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 المحددة  لموظفينا منافع  التزامات 14

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 سعودي لاير 

 2021يناير  1 
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

      

 203,601,753  156,481,393  140,600,642  في بداية الفترة/ السنة

 11,774,419  11,500,923  7,539,603 تكلفة الخدمة الحالية 

 5,762,346  3,640,483  3,311,000 تكاليف تمويل 

 -  87,234  70,391 التنفيذ  تحتتكلفة الخدمة الحالية المحملة لألعمال 

 ( 39,511,203)  ( 23,744,766)  ( 16,773,102) مدفوع خالل الفترة /السنة 

 13,779,392  472,081  ( 16,364,136) التزامات منافع الموظفين المحددة إعادة قياس  خسائر /(مكاسب)

 ( 38,925,314)  ( 7,836,706)  - الموظفين المستحقة إلى منافع   محول

 156,481,393  140,600,642  118,384,398 في نهاية الفترة/ السنة 

 

 تم إجراء أحدث تقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري مؤهل مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 

 ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي: وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة 

 
 2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31 

  )مراجعة(
 2021يناير  1

 )مراجعة(
      

 ٪2,1  ٪02,8  ٪03,8 معدل الخصم 

 ٪4,50  ٪3,75  ٪3,75 زيادات الرواتب المستقبلية 

 60  60  60   سن التقاعد

 

وخسارة إعادة القياس االكتوارية، والتي يتم إثباتها    مكسبفي الربح أو الخسارة باستثناء    التزامات منافع الموظفين المحددةفي    التغيراتكافة  يتم إثبات  
 في الدخل الشامل اآلخر. 

 
 تحليل الحساسية 

الواردة أدناه إلى التغيرات المحتملة بشكل معقول في   االفتراضات التي تحدث في نهاية فترة إعداد التقرير، مع بقاء جميع  تستند تحليالت الحساسية 
 االفتراضات األخرى ثابتة: 

 
 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

  2021يناير  1 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

      

      معدل الخصم 

 ( 146,054,000)  126,843,000  106,552,000 ٪ 1 زيادة

 169,732,000  158,952,000  131,858,000 ٪ 1 نقص

      الزيادة المستقبلية في الرواتب 

 169,256,000  157,599,000  131,723,000 ٪ 1زيادة 
 ( 146,256,000)  125,837,000  106,443,000 ٪ 1 نقص

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى     15

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

  2021ديسمبر  31
 (24اإليضاح  -)معدلة 

 لاير سعودي 

  2021يناير  1 
 (24اإليضاح  -)معدلة 

 لاير سعودي 
      

 39,161,121  40,497,560  42,093,463 )اإليضاح )أ( أدناه(  مستحقةتوزيعات أرباح 

 25,107,716  26,330,554  39,733,580 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 35,726,711  31,610,467  34,884,295 دفعات مقدمة من العمالء 

 53,049,848  19,624,100  19,131,778 )اإليضاح )ب( أدناه(  وظفين مستحقةمنافع م

 3,164,700  3,106,520  3,103,675 تأمينات نقدية من عمالء 

 3,275,000  3,403,846  2,249,846  مكافتت مجلس اإلدارة واللجان

 3,203,396  393,359  4,024,356 أخرى   

 145,220,993  124,966,406  162,688,492 

 

على المساهمين عن النصف األول من    مرحلية(، توزيع أرباح نقدية  2022أغسطس    13هـ )الموافق  1444محرم    15قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ  أ(     
على المساهمين في سبتمبر    المرحليةمليون لاير سعودي. تم توزيع هذه األرباح النقدية    63,75لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ    0,85  قدرها  2022سنة  

 مليون لاير سعودي(.  56,25لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ  0,75: 2021) 2022
على المساهمين عن النصف الثاني من   مرحلية( توزيع أرباح نقدية 2022س مار 23هـ )الموافق  1443شعبان   20قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 

على المساهمين في  المرحلية  مليون لاير سعودي. تم توزيع هذه التوزيعات النقدية    56,25لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ    0,75  قدرها  2021سنة  

مليون لاير سعودي( وتم اعتمادها الحقًا من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين   37,5لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ    0,50:  2021)  2022أبريل  

   .2022يونيو  27المنعقدة في 
 

:  2021ديسمبر    31)  2022سبتمبر    30لاير سعودي كما في    مليون  0,54التقاعد المبكر  بمبلغ    ببرنامجيشمل الرصيد  المذكور أعاله رصيد متعلق  ب(     
تم احتساب تكاليف البرنامج وفقًا لسياسات منافع الموظفين    .2021مليون لاير سعودي(، تم إنشاؤه من قبل مجلس إدارة المجموعة خالل سنة    1,07

قع أن تتم  المتوبالمجموعة والتي تعتمد بشكل أساسي على الراتب الحالي وسنوات الخدمة الفعلية وسنوات الخدمة حتى سن التقاعد الطبيعي. نظًرا ألنه من 
موعة تطبق متطلبات منافع تسوية منافع نهاية الخدمة بالكامل قبل اثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة المالية التي يتم فيها إثبات منافع نهاية الخدمة، فإن المج

 الموظفين قصيرة األجل. يتم احتساب المخصص بمجرد موافقة الموظف على البرنامج.
 

 مخصص الزكاة    16

 الربوط الزكوية

  .2004حصلت المجموعة على الربط النهائي للزكاة حتى نهاية سنة 
 

 :2007إلى   2005لسنوات من ل الربوط الزكوية

  مليون لاير   39، والتي نتج عنها مبلغ إضافي قدره  2007إلى    2005أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية النهائية للمجموعة للسنوات من  
، وقدمت المجموعة ضمانًا  2022سبتمبر    30سعودي. وقد اعترضت المجموعة على الربوط أمام لجنة االستئناف. لم تحصل على نتيجة هذا االعتراض حتى  

فات ومنازعات ضريبة مليون لاير سعودي في هذا الصدد. كما تقدمت المجموعة برفع اعتراض ضد قرار الدائرة األولى لتسوية مخال 39بنكيًا إلى الهيئة بمبلغ 
إلى   2005ز( المتعلقة بالربوط الزكوية للسنوات من  -19143-  2020( الصادر في القضية رقم )1949-2020-الدخل في مدينة الرياض رقم )اي اف ار

 الدائرة االستئنافية.  لدىمليون لاير سعودي وهي معلقة حاليا بانتظار جلسة استماع ومناقشة ستعقد  39بمبلغ  2007
 

 : 2010إلى  2008من لسنوات  ل الربوط الزكوية
مليون لاير سعودي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الربوط للسنوات من   27، توصلت المجموعة إلى تسوية وسددت مبلغ 2019خالل سنة 

 .2010إلى  2008

 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة(  مخصص الزكاة   16

 )تتمة(:  الربوط الزكوية

 

 : 2013إلى  2011من لسنوات  ل الربوط الزكوية
 .2013حتى   2011لم تستلم المجموعة الربوط الزكوية عن السنوات  

 
 :2018إلى  2014وضع السنوات من 

مليون لاير سعودي، وقامت    40  قدره والتي نتج عنها مبلغ اضافي    2018حتى    2014، استلمت المجموعة الربوط الزكوية لألعوام  2020خالل عام  

 قسمت هذه القضية الى قضيتين مختلفيتين:  2021باالعتراض على هذه الربوط لدى اللجنة االستئنافية المعنية. وخالل عام  المجموعة
 

حيث تم رفض بعض البنود المعترض عليها من قبل لجنة الفصل    2018حتى    2016و  2014للسنوات    ز -2021-38736القضية االولى رقم   •

االست لجنة  الى  القضية  تحويل  االستئناف    لالستئناف  ز-2022-135883برقم    ئنافوتم  مرحلة  في  حاليا  المرفوضة وهي  البنود  وتبادل  على 

 المذكرات لدى األمانة العامة للجنان الضريبة. 

 . وهي حاليا في مرحلة الفصل وتخضع للدراسة الفنية لدى األمانة العامة للجان الضريبة 2015لعام  ز-2021-58673القضية الثانية رقم  •

 
 :2020و 2019 الربوط الزكوية لعامي 

مليون لاير سعودي.    11,5والذي نتج عنه مبلغ إضافي قدره    2022و  2019أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي للمجموعة لسنتي  
 . الشأن٪ من إجمالي المبلغ في هذا 50الربط إلى لجنة االستئناف ذات العالقة وقدمت ضمان بنكي إلى الهيئة بنسبة  رفعت المجموعة اعتراًضا على 

 

 :2021 الربوط الزكوية لعام 
 تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. بإصدار الربوط حتى  ، ولم تقم الهيئة 2021قدمت المجموعة إقرارها الزكوي لسنة  

  
رب فيها  تلقت  التي  للسنوات  الزكوي  بتقييم وضعها  المجموعة  قامت  ذلك،  وبناًء على  الربوط حاليا.  لهذه  النهائية  النتيجة  تحديد  يمكن  وطا زكوية،  ال 

 على تقييم اإلدارة ومستشار الزكاة للمجموعة.وللسنوات التي لم يتم فحصها من قبل الهيئة ورصدت مخصصات مناسبة بناًء  
 

 اإليرادات    17

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
مراجعة(                                                                                                                   )غير 

 لاير سعودي 
        

 1,327,012,284  1,408,604,370  418,619,244  479,963,852 مبيعات الغاز
مبيعات إسطوانات الغاز والخزانات وقطع  

 81,645,718  77,685,131  20,551,908  27,598,969 توصيل 
 12,064,439  12,289,324  3,768,498  4,655,984   إيرادات خدمات ونقل وتركيب

 2,947,200  3,083,211  1,827,200  333,450 مشاريع تجارية أخرى 

 512,552,255  444,766,850  1,501,662,036  1,423,669,641 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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   اتاالستثمار دخل   18

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
                                                                                         )غير مراجعة(                          

 لاير سعودي 
        

بالقيمة العادلة من   ستثماراتتوزيعات أرباح من ا
 62,438,853   60,207,893   17,677,083   18,577,083 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 10,299,739   9,853,709   3,252,701   3,053,635   إيجار من العقارات االستثمارية دخل

 506,042   3,138,665   506,042   947,166 بالتكلفة المطفأة   اتإيرادات استثمار

 899,913,9   4,477,806   1,237,083   1,086,111 إيرادات صكوك وودائع المرابحة قصيرة األجل 

القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من  التغير في  
   ( 218,798)   6,362,199   1,272,506 خالل الربح أو الخسارة 

               
25,097,200 

 24,936,501   29,035,108   77,459,275   102,333,733 

 

 خرى، بالصافي األ  اإليرادات   19
 

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021 
  )غير مراجعة(                                                                                                                  

 لاير سعودي 
        

 2,266,744  7,353,235  1,292,028  173,682 مبيعات خردة 

 414,744  19,691,128  153,978  19,606,541 ومعدات آالتاستبعاد ممتلكات و مكاسب

 ( 55,820)  ( 1,284,420)  ( 24,713)  ( 1,390,138) عمالت أجنبية  تحويلفروق 

 6,108,774  1,622,096  41,951  394,485 أخرى

 18,784,570  1,463,244  27,382,039  8,734,442 

 
 ربحية السهم     20

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. فإن ربحية السهم المخفّضة هي نفس ربحية السهم األساسية، حيث أن المجموعة  يتم احتساب ربحية السهم بناء على  
 سبتمبر:  30لم تصدر أي أدوات مخصومة كما في  

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 
2022 

 مراجعة()غير 
 

 2021 
 -)معدلة 
 (24اإليضاح 

 2022 
 )غير مراجعة(

  

2021 
اإليضاح   -)معدلة 

24 ) 
 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي 

 157,369,235  159,389,068  36,449,865  56,980,134 صافي الدخل للفترة 

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

 02,1  32,1  90,4  60,7 ربحية السهم األساسية والمخفضة 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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   وااللتزامات المحتملة تعهداتال   21

 مطلوبات محتملة 

 

مليون لاير سعودي. يعتقد المستشار القانوني    18,3بمبلغ    2021نوفمبر    13إلى    1976أبريل    9استلمت المجموعة مطالبة بإيجار أحد الفروع للفترة من  

 أن النتيجة المتوقعة من هذا األمر ستكون لصالح المجموعة وقدمت اإلدارة اعتراًضا لاللتزام بالشروط التعاقدية. 

 

   ضمانات وخطابات اعتماد
مليون لاير سعودي( فيما    39:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  39بمبلغ  قدمت المجموعة ضمانًا بنكيًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

٪ من مجموع  50، قدمت المجموعة أيًضا ضمانًا بنكيًا إلى الهيئة مقابل  2021. خالل  2007إلى    2005يتعلق بالربوط الزكوية للمجموعة للسنوات من  

 (.16)إيضاح  2020إلى  2019المبلغ المتعلق بالربوط الزكوية للمجموعة للسنوات من 

 

مليون لاير سعودي(    280:  2021مليون لاير سعودي )  280قدمت المجموعة ضمانًا بنكيًا لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بمبلغ  

 فيما يتعلق بتوريد منتجات الغاز المسال.

 

 مليون لاير سعودي(.  35,6: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 53لغ بمب 2022سبتمبر  30قائمة كما في  لدى المجموعة خطابات اعتماد

 

 ألف لاير سعودي(.  300: 2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 3,3بمبلغ   2022سبتمبر   30قائمة كما في اخرى  لدى المجموعة خطابات ضمان 

 

  ضمانات متعلقة بالشركة المستثمر فيها

قائم لقرض ممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح )الشركة المستثمر فيها  لدى المجموعة أيًضا ضمان  

 مليون لاير سعودي(.  35:  2021ديسمبر   31)  2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    24بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( بمبلغ  

 

 التعهدات 

مليون لاير سعودي( تتعلق   130,4: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 149,7، لدى المجموعة ارتباطات بمبلغ 2022سبتمبر  30في كما 

 والمعدات والموجودات غير الملموسة.  التباألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للممتلكات واآل 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية   
   مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة( 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

21 

 

 القطاعات التشغيلية    22

   ألغراض إدارية، يتم تنظيم المجموعة إلى وحدات أعمال استناداً إلى مناطقها الجغرافية، على النحو التالي:
 

 2022سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 المنطقة 
   الوسطى 

  لاير سعودي

 المنطقة 
 الغربية 

  لاير سعودي

 المنطقة  
   الشرقية

  لاير سعودي

 المنطقة  
   الجنوبية

 لاير سعودي

 شركة   
 حلول الغاز 
 لاير سعودي

 

 استبعادات 
 لاير سعودي

 

 جمالي اإل
 لاير سعودي

              

  1,501,662,036  ( 10,184,644)   37,405,185   180,121,690   239,279,792   512,113,947   542,926,066 اإليرادات 
  (51,226,822,31)   10,184,644  ( 23,061,556)    (141,746,985)    (177,737,677)    (410,850,399)    (483,610,342)   تكلفة اإليرادات

   (481,597,83)  -    (76,853)   (6,895,424)   (5,498,962)    (23,297,964)    (45,828,631) إستهالك وإطفاء الموجودات 
استهالك موجودات حق  

  (404,775,5)  -  -    (526,178)    (774,405)   (1,712,554)   (1,762,403) االستخدام 
 ( 47,783,199)  -  ( 2,863,543)  ( 3,454,494)  ( 2,780,687)  ( 9,541,057)  ( 29,143,418) بيع وتوزيع 

 ( 70,629,221)  -  ( 2,221,738)     -     -      -   ( 68,407,483)  عمومية وإدارية 
  70,053,927  -   9,181,495   27,498,609   52,488,061   66,711,973  ( 85,826,211) الربح التشغيلي 

 2022 سبتمبر 30
              )غير مراجعة(

  1,226,965,957  ( 14,471,238)   37,875,427   87,256,216   78,483,673    245,625,296    792,196,583   الموجودات إجمالي 

 442,396,044  (  10,115,441)  24,352,434   27,126,201   38,352,482   91,768,987    270,911,381 المطلوبات  إجمالي 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية

   مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  )تتمة( 2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 2021سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 المنطقة 
   الوسطى 

  لاير سعودي

 المنطقة 
 الغربية 

  لاير سعودي

 المنطقة  
   الشرقية

  لاير سعودي

 المنطقة  
   الجنوبية

 لاير سعودي

 شركة   
 حلول الغاز 
 لاير سعودي

 

 استبعادات 
 لاير سعودي

 

 جمالي اإل
 لاير سعودي

              

   1,423,669,641   (354,772)    1,116,107    177,208,092    223,261,502    513,748,049  508,690,663 اإليرادات 

  (1,169,415,191)      269,764  (494,445)    (136,191,636)    (160,498,993)  ( 420,780,975)    (451,718,906)   تكلفة اإليرادات

 ( 67,089,524)  -  -   (3,342,644)  (4,057,412)  ( 23,875,590)    (35,813,878) إستهالك وإطفاء الموجودات 

استهالك موجودات حق  

 (1,505,775)  -  -  -  -  (1,306,138)   (199,637) االستخدام 

 ( 55,719,551)   -  (277,399)  (3,262,268)  (4,197,992)   ( 12,410,665)  ( 35,571,227) بيع وتوزيع 

 ( 71,708,295)  -  (997,900)      -     -     -  ( 70,710,395) عمومية وإدارية 

   58,231,305    (85,008)   (653,637)    34,411,544    54,507,105  55,374,681    (85,323,380) الربح التشغيلي 

 2021ديسمبر  31
              ( 24عدلة، اإليضاح )م

 1,067,186,448  (1,287,640)     7,224,031    88,968,443    76,996,977    250,441,254    644,843,383   الموجودات إجمالي 
 401,790,546  (1,076,605)     2,868,234    16,093,773    19,998,626    67,959,320    295,947,198 المطلوبات  إجمالي 

 

بتخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويقاس بشكل متسق    تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة المالية وإدارة  اليف التمويل ورواتب ومنافع اإلدارة ومع الربح أو الخسارة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التكاليف األخرى للمجموعة )بما في ذلك تك

 على أساس المجموعة وال يتم توزيعها على قطاعات التشغيل.  الزكاة تدارتقنية المعلومات واإلدارة القانونية وإدارة الموارد البشرية وقسم اإلدارة والدعم والمصاريف األخرى واإليرادات األخرى( 

  30لاير سعودي للفترة المنتهية في   10,184,644لمبلغ    تسويةالموقع اإلقليمي للعمالء. تمثل اإليرادات القطاعية المذكورة أعاله اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين. كان هناك    تستند معلومات اإليرادات أعاله إلى 
إيرادات المجموعة. لم يتم توزيع مخصص الزكاة    من٪ أو أكثر  10م استبعاده عند التوحيد. لم يساهم أي عميل بنسبة  لاير سعودي( )بين المجموعة والشركة التابعة( والذي ت  85,008:  2021  سبتمبر  30)  2022  سبتمبر

 والقرض ألجل وبعض الموجودات والمطلوبات المالية على تلك القطاعات حيث يتم إدارتها أيًضا على أساس المجموعة.



 شركة الغاز والتصنيع األهلية    
  )شركة مساهمة سعودية(
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هي جزء من التسويات   واالستبعادات يتم استبعاد اإليرادات المشتركة بين الشركات عند التوحيد وتظهر في عمود االستبعاد. جميع التعديالت األخرى 
 المفّصلة والمعروضة أدناه. 

 
 تسوية الربح 

 

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

 2022 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

2021   
  )غير مراجعة(                                                                                                                  

 لاير سعودي 
        

 58,231,305   70,053,927  8,583,422  18,277,037 للقطاع   الربح التشغيلي

  508,084,7   525,997   1,868,939   235,608 نتائج شركات زميلة، بالصافيمن حصة ال

  102,333,733   577,459,27   29,035,108   124,936,50  اتاالستثمار دخل

 (5,824,443)   ( 5,217,871)   (1,769,584)   ( 1,653,582)  تكاليف تمويل 

  28,734,44   27,382,039   1,463,244   18,784,570 إيرادات أخرى، بالصافي 

 ( 14,190,552)  ( 10,814,299)  (2,731,264)   ( 3,600,000)    الزكاة للفترة

 157,369,235  159,389,068  36,449,865  56,980,134 صافي الدخل للفترة 

 
 تسوية الموجودات 

 

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 ( 24معدلة، اإليضاح )

 لاير سعودي 

        2021 يناير 1 
 ( 24معدلة، اإليضاح )

 لاير سعودي 

 1,199,938,964  1,067,186,448  71,226,965,95 موجودات القطاع التشغيلية 

 80,270,034  153,898,87  88,424,528 استثمارات في شركات زميلة 

 665,158,145  643,579,651  535,044,180  موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 30,000,000  146,500,000  84,100,831   موجودات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 279,498,455  299,154,133  298,935,335 موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 34,353,174  34,342,174  34,342,174 عقارات استثمارية 

 2,289,218,772  2,278,660,937  2,267,813,005 الموجودات  إجمالي 

 
 المطلوبات تسوية 

 

 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2021ديسمبر  31
 ( 24معدلة، اإليضاح )

 لاير سعودي 

        2021 يناير 1 
 ( 24معدلة، اإليضاح )

 لاير سعودي 

 435,478,283  401,790,546  442,396,044 مطلوبات القطاع التشغيلية 

 175,641,682  112,344,168  115,296,450 قرض ألجل 

 85,759,714  87,695,348  86,071,902 مخصص الزكاة 

 696,879,679  601,830,062  643,764,396 المطلوبات  إجمالي 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية    
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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  تابعة  على البدء في فصل وتحويل نشاط نقل الغاز إلى شركة  2022نوفمبر    10أعلنت المجموعة عن موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  
التخزين والتعبئة لشركة    محطاتذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل، يتمثل نشاطها الرئيسي في النقل البري بما في ذلك نقل غاز البترول المسال إلى  

ثل نشاطها الرئيسي  ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل، يتمتابعة  إلى شركة   نشاط بيع الغاز بالجملةوتحويل  فصل  وكذلك    ،الغاز والتصنيع األهلية
 . ذات العالقةفي توزيع الغاز بالجملة. وستحصل المجموعة على الموافقات الالزمة من الجهات 

 
 تعديالت    24

قارنة  "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، قامت اإلدارة بتعديل األرقام الم 8وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
لفترة السابقة. يوضح اإليضاح أدناه تفاصيل التعديالت والبنود الواردة في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة  ل لتعديل القوائم المالية للسنة/  

 وقائمة الدخل الشامل اآلخر وقائمة التدفقات النقدية: 
 

  :1تعديل 
 2021ديسمبر    31والمعدات المتعلقة بالسنتين المنتهيتين في    التالممتلكات واآل   نشاءإلالمتكبدة فيما يتعلق باألعمال المنجزة    النفقات الرأسماليةتم تسجيل  

  7الموجودات تفي بمعايير اإلثبات الواردة في الفقرة    إنشاء. قدرت اإلدارة أن تكاليف  2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في    2020ديسمبر    31و
. قامت اإلدارة بتصحيح أخطاء الفترة السابقة  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31خالل السنتين المنتهيتين في    16معيار المحاسبة الدولي رقم    من
جزة  على التوالي( في القوائم المالية األولية الموحدة المو  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31لاير سعودي في    449,153لاير سعودي و  677,682)

 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
 

 :2تعديل 
ديسمبر   31و 2021ديسمبر  31لم يتم تسجيل النفقات الرأسمالية المتكبدة فيما يتعلق بتطوير الموجودات غير الملموسة المتعلقة بالسنتين المنتهيتين في 

من معيار    18تقييم اإلدارة، فإن تكاليف التطوير للموجودات غير الملموسة تفي بمعايير اإلثبات الواردة في الفقرة  في تلك الفترتين. بناًء على    2020

  939,132. قامت اإلدارة بتصحيح أخطاء الفترة السابقة )2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31خالل السنتين المنتهيتين في    38المحاسبة الدولي رقم  

على التوالي( في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة    2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31لاير سعودي في    253,000لاير سعودي و

 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30المنتهية في 

 
  :3تعديل 

. بناًء على تقييم اإلدارة، تندرج هذه البضائع ضمن نطاق معيار  2021ديسمبر    31لم يتم تسجيل البضائع المشتراة والمستلمة خالل السنة المنتهية في  

. وفقًا لذلك، قامت اإلدارة  2021ديسمبر    31"المخزون" وهي تفي بمعايير اإلثبات ليتم إثباتها كمخزون خالل السنة المنتهية في    2المحاسبة الدولي رقم  

( في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية  2021ديسمبر    31كما في  لاير سعودي    1,813,313بتصحيح الخطأ للفترة السابقة بمبلغ )

 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30في 

 
  :4تعديل 

لاير سعودي    1,445,759بمبلغ    2021ديسمبر    31لم تقم اإلدارة بتسجيل فواتير معينة بالخطأ متعلقة بالمصاريف المتكبدة خالل السنة المنتهية في  
لاير   275,515:  2021سبتمبر    30لاير سعودي( )لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    1,051,883:  2021سبتمبر    30)لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

من خالل تعديل   2022سبتمبر  30في  سعودي(. قامت اإلدارة بتصحيح أخطاء الفترة السابقة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية 
 أرقام المقارنة. 
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  )شركة مساهمة سعودية(
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 :5تعديل 
بمبلغ    2021ديسمبر    31ومعدات خالل السنة المنتهية في    آالت لم يتم تصنيف النفقات الرأسمالية المتكبدة فيما يتعلق باألعمال المنجزة لتشييد ممتلكات و 

الممتلكات و  1,030,235 مدفوعة    اآلالتلاير سعودي ضمن  النفقات كموجودات  هذه  تم تصنيف  ذلك،  من  وبدالً  ً والمعدات.  تقييم  مقدما بناًء على   .
. باإلضافة إلى ذلك،  16من معيار المحاسبة الدولي رقم  6والمعدات وفقًا للفقرة  التهذه النفقات تفي بتعريف الممتلكات واآل  بأناإلدارة، قدرت اإلدارة 

ي  . وعليه، قامت اإلدارة بتصحيح خطأ الفترة السابقة ف2021في سنة  16من معيار المحاسبة الدولي رقم  7تم أيًضا استيفاء معايير اإلثبات وفقًا للفقرة 
 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 
 :6تعديل 

لاير    34,289,466القيمة للمعامالت الُمكتشفة    إجمالي، اكتشفت اإلدارة اختالًسا قام به موظف سابق. بلغ  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
. تم تسجيل الرصيد  2020و  2017لاير سعودي تم تسجيلها في أرباح أو خسائر    4,000,000لاير سعودي و  2,900,000، منها مبلغّي  سعودي

 31خرى( ويقابله زيادة في الخسائر المتراكمة كما في  األمطلوبات  المستحقة والمصاريف  اللاير سعودي كالتزام )ضمن    27,389,468المتبقي البالغ  
ونتيجة لذلك، خلصت اإلدارة إلى أن هذه المبالغ تمثل دفعات مقدمة تتعلق بخدمات مقدمة  قامت اإلدارة بإجراء تقييم لدقة هذا الحساب،  .  2019ديسمبر  

قابل  . باإلضافة إلى ذلك، لم تتلق المجموعة أي مطالبات مالتسوية  تحتمبالغ محصله  في الماضي. وبالتالي، ال يوجد التزام غير مسجل يتعلق بحساب  
 30لقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  ل  األرقام المقارنة   هذا الحساب خالل السنوات الماضية. وبناًء عليه، قررت اإلدارة تعديل

 .2022سبتمبر 

 
  :7تعديل 

في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة. تم تصنيف بعض تكاليف الموظفين، التي كان ينبغي    وظيفتهاتعرض المجموعة المصاريف حسب  
. وعليه، قامت اإلدارة  وظيفتها الصحيحةالتي تعكس  و تصنيفها على أنها جزء من تكلفة المبيعات، بشكل خاطئ كجزء من مصاريف البيع والتوزيع  

لاير سعودي( في   1,252,764:  2021سبتمبر    30لاير سعودي )لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    3,572,978السابقة بمبلغ    الفترةبتصحيح خطأ  
 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 
  :8تعديل 

من المعيار الدولي للتقرير    5,5، يجب عرض خسائر االنخفاض في القيمة المحددة وفقًا للقسم  1من معيار المحاسبة الدولي رقم    82وفقًا للفقرة رقم  
األولية الموحدة الموجزة. ومع ذلك، فقد تم عرض الخسائر االئتمانية  قائمة الدخل الشامل  في  بشكل منفصل  )"خسائر ائتمانية متوقعة"(    9المالي رقم  

في   المنتهية  للفترة  بتصحيح خطأ    2021بر  سبتم  30المتوقعة  اإلدارة  قامت  والعمومية. وعليه،  اإلدارية  المصاريف  بمبلغ    الفترة كجزء من  السابقة 
 من خالل تعديل أرقام المقارنة.  2022سبتمبر  30لاير سعودي في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  1,692,131

 
 :9تعديل 

مصنف سابقًا    2020ديسمبر    31  فيكما   لاير سعودي  500,890بمبلغ  و  2021ديسمبر    31لاير سعودي كما في   1,462,529نقد بمبلغ  لدى الشركة 
  نقدية وما في حكمها ضمن الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ومع ذلك، نظًرا ألن هذا المبلغ يستوفي تعريف ال

نقدية وما في  هولة للمجموعة، أعادت اإلدارة تصنيفه من الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الوهو متاح بس
 من خالل تعديل أرقام المقارنة. 2022سبتمبر  30في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  حكمها

  
 

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية    
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(   2022سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة 
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 )تتمة( تعديالت   24

 
 :10تعديل 

لاير سعودي    92,195,937تم دفع    ، لاير سعودي  93,750,000  بمبلغ، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  
. ومع ذلك، فإن قائمة التدفقات  2021سبتمبر    30لاير سعودي كما في    1,554,063  مستحق الدفع  . وكان المبلغ المتبقي 2021سبتمبر    30منها قبل  

أرباح   توزيعات  بمبلغ  لاير سعودي   93,750,000  بمبلغالنقدية أظهرت  نتج عنها خطأ  األرباح    1,554,063،  "توزيعات  البنود  في  لاير سعودي 
المستحقة والمطلوبات المتداولة األخ "الحركة في المصاريف  النقدية. وعليه، قامت اإلدارة بتصحيح خطأ    قائمةرى" في  المدفوعة" و    الفترة التدفقات 

من خالل إعادة عرض   2022سبتمبر    30الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  األولية    لتدفقات النقديةقائمة ا لاير سعودي في    1,554,063السابقة بمبلغ  
 أرقام المقارنة. 

 
 :11تعديل 

. ونتيجة  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31في  للسنتين المنتهيتين  قامت اإلدارة بتقييم أثر التعديالت المذكورة أعاله على نفقات الزكاة المحملة  
الل تعديل أرقام  لاير سعودي والذي تم تصحيحه من خ  457,471مبلغ    2020ديسمبر    31لذلك، بلغ األثر على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

ال يعتبر جوهريًا    2021ديسمبر    31المقارنة للسنة السابقة. ومع ذلك، بناًء على تقييمات اإلدارة، فإن األثر على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 للقوائم المالية ككل. 

 
 :12تعديل 

الموحدة  المالية األولية    القوائموالتي تم عرضها في    2022يونيو    30نتهي في  عنها للربع المالمفصح  يتعلق ما يلي بخطأ جوهري يتعلق باألرصدة  
 :2022يونيو  30الموجزة للفترة المنتهية في 

مصنّف كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )"الدخل الشامل اآلخر"( وفقًا للمعيار الدولي    متداولاستثمار غير    المجموعةلدى  
لعادلة  القيمة اتقييم  . ومع ذلك ، لم تقم اإلدارة بإجراء  المتداول. تطبق اإلدارة أساليب التقييم في تحديد القيمة العادلة لذلك االستثمار غير  9للتقارير المالية  

للربع    لم تحتسبالمحدد    المتداول. وبالتالي ، فإن التغييرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لذلك االستثمار غير  2022يونيو    30كما في  
  88,001,318  لغباقل بم  هي  المتداولر  التقييم المطبقة من قبل اإلدارة ، القيمة العادلة لذلك االستثمار غي  طريقة. بناًء على  2022يونيو    30المنتهي في  

في الدخل    المفصح عنه. وفقًا لذلك، يجب أن يكون التغير في القيمة العادلة لذلك االستثمار  2022يونيو    30لاير سعودي من الرصيد المعلن كما في  
 .لاير سعودي 88,001,318بمبلغ الشامل اآلخر أقل 

 
كز المالي األولية  تعتقد اإلدارة أن العرض الحالي يوفر معلومات أكثر أهمية لمستخدمي القوائم المالية. فيما يلي ملخص لتأثير التعديالت على قائمة المر

ات النقدية والتغيرات في  للدخل الشامل والتدفق  الموحدة الموجزةوالقوائم المالية األولية    2021يناير    1و  2021ديسمبر    31الموحدة الموجزة كما في  
 :ذلك التاريخفي  حقوق الملكية للسنة المنتهية 

 
 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( تعديالت   24

 2021ديسمبر  31أثر التعديالت على قائمة المركز المالي كما في 

 

 

ديسمبر   31
2021 

 11التعديل  9التعديل  6التعديل  5التعديل  4التعديل  3التعديل  2التعديل  1التعديل  كما أصدرت 

 2021ديسمبر  31

 معدلة 

           موجودات غير متداولة
 717,545,210 - - - 1,030,235 - - - 1,126,835 715,388,140   ومعدات آالتممتلكات و

 31,919,119 - - - - - - 1,192,132 - 30,726,987 موجودات غير ملموسة
 34,342,174 - - - - - - - - 34,342,174 عقارات استثمارية

 1,494,980 - - - - - - - - 1,494,980   موجودات حق االستخدام

 87,898,531 - - - - - - - - 87,898,531   استثمارات في شركات زميلة
موجودات مالية محتفظ بها  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 643,579,651 - ( 1,462,529) - - - - - - 645,042,180   الشامل اآلخر

موجودات مالية محتفظ بها  
 - - - - - - 146,500,000 بالتكلفة المطفأة   

 
- 146,500,000 

الموجودات غير  إجمالي
 1,663,279,665 - ( 1,462,529) - 1,030,235 - - 1,192,132 1,126,835 1,661,392,992  المتداولة

           موجودات متداولة
موجودات مالية محتفظ بها  

بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 - - - - - - 299,154,133   الخسارة أو

 

- 299,154,133 
 162,046,069 -  - - - 1,813,313 - - 160,232,756 مخزون، بالصافي 

 31,149,091 -  - - - - - - 31,149,091   بالصافي ذمم مدينة،
مبالغ مدفوعة مقدماً   

 - ( 1,030,235) - - - - 60,693,765     وموجودات متداولة أخرى
 

- 59,663,530 
 63,368,449 - 1,462,529 - - - - - - 61,905,920   نقدية وما في حكمها

 615,381,272 - 1,462,529 - ( 1,030,235) - 1,813,313 - - 613,135,665 الموجودات المتداولة  إجمالي

 2,278,660,937 - - - - - 1,813,313 1,192,132 1,126,835 2,274,528,657 الموجودات إجمالي



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 )تتمة( تعديالت   24

 )تتمة( 2021ديسمبر  31أثر التعديالت على قائمة المركز المالي كما في 
 

 

ديسمبر   31
2021 

 11التعديل  9التعديل  6التعديل  5التعديل  4التعديل  3التعديل  2التعديل  1التعديل  كما أصدرت 

 2021ديسمبر  31

 معدلة 
           الملكيةحقوق 

 750,000,000 - - - - - - - - 750,000,000 رأس المال 
 225,000,000 - - - - - - - - 225,000,000 احتياطي نظامي

 177,450,719  ( 457,471) - 27,389,468 - ( 1,445,759) - - - 151,964,481 أرباح مبقاة
مكاسب غير محققة من  

العادلة من  استثمارات بالقيمة  
 524,380,156 - - - - - - - - 524,380,156   خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,676,830,875 ( 457,471) - 27,389,468 - ( 1,445,759) - - - 1,651,344,637 حقوق الملكية إجمالي

           مطلوبات غير متداولة
 112,344,168 - - - - - - - - 112,344,168 قرض ألجل 

 659,453 - - - - - - - - 659,453 التزامات عقود إيجار 
 140,600,642 - - - - - - - - 140,600,642 التزامات منافع الموظفين المحددة

غير  المطلوبات  إجمالي
 253,604,263 - - - - - - - - 253,604,263  ةالمتداول

             مطلوبات متداولة
 133,782,678 - - - - 1,445,759 1,813,313 1,192,132 1,126,835 128,204,639 تجاريون دائنون 

الجزء   -  التزامات عقود إيجار
 1,781,367 - - - - - - - - 1,781,367   المتداول

المصاريف المستحقة  
 124,966,406 - - ( 27,389,468) - - - - - 152,355,874   والمطلوبات المتداولة األخرى  

 - - - - - - - - - -   الجزء المتداول -قرض ألجل 
 87,695,348 457,471 - - - - - - - 87,237,877 مخصص الزكاة

 348,225,799 457,471 - ( 27,389,468) - 1,445,759 1,813,313 1,192,132 1,126,835 369,579,757 المطلوبات المتداولة  إجمالي

 601,830,062  457,471 - ( 27,389,468) - 1,445,759 1,813,313 1,192,132 1,126,835 623,184,020 المطلوبات  إجمالي

حقوق الملكية  إجمالي
 2,278,660,937 - - - - - 1,813,313 1,192,132 1,126,835 2,274,528,657   والمطلوبات



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة(  2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( تعديالت   24

 2021يناير  1التعديالت على قائمة المركز المالي كما في أثر 

 

 

 2021يناير  1

 11التعديل  9التعديل  6التعديل  2التعديل  1التعديل  كما أصدرت 

 2021يناير  1

 معدلة 
        موجودات غير متداولة

 633,970,328 - - - - 449,153 633,521,175   ومعدات آالتممتلكات و
 33,148,035 - - - 253,000 - 32,895,035 ملموسةموجودات غير 

 34,353,174 - - - - - 34,353,174 عقارات استثمارية
 3,401,454 - - - - - 3,401,454   موجودات حق االستخدام

 80,270,034 - - - - - 80,270,034 استثمارات في شركات زميلة 
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة  

 665,158,145 - ( 500,890) - - - 665,659,035   خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 
موجودات مالية محتفظ بها بالتكلفة  

 30,000,000 - - - - - 30,000,000 المطفأة 

 1,480,301,170 - ( 500,890) - 253,000 449,153 1,480,099,907   الموجودات غير المتداولة إجمالي

        موجودات متداولة
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة  
 279,498,455 - - - - - 279,498,455   العادلة من خالل الربح او الخسارة

 157,748,632 - - - - - 157,748,632 مخزون، بالصافي 
 45,481,461 - - - - - 45,481,461   ذمم مدينة، بالصافي

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

 277,111,159 - 500,890 - - - 276,610,269 نقدية وما في حكمها 

 808,917,602 - 500,890 - - - 808,416,712 الموجودات المتداولة  إجمالي

 2,289,218,772 - - - 253,000 449,153 2,288,516,619 الموجودات إجمالي



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة(  2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( تعديالت   24

 )تتمة(  2021يناير  1أثر التعديالت على قائمة المركز المالي كما في 
 

 

 2021يناير  1

 11التعديل  9التعديل  6التعديل  2التعديل  1التعديل  كما أصدرت 

 2021يناير  1

 معدلة 
        حقوق الملكية
 750,000,000 - - - - - 750,000,000 رأس المال 

 225,000,000 - - - - - 225,000,000 احتياطي نظامي
 71,380,442 ( 457,471) - 27,389,468 - - 44,448,445 أرباح مبقاة

أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ  
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها 

 545,958,651 - - - - - 545,958,651   الشامل اآلخر

 1,592,339,093 ( 457,471) - 27,389,468 - - 1,565,407,096 حقوق الملكية إجمالي

        مطلوبات غير متداولة
 143,641,682 - - - - - 143,641,682 قرض ألجل 

 2,241,877 - - - - - 2,241,877 التزامات عقود إيجار 
 156,481,393 - - - - - 156,481,393 التزامات منافع الموظفين المحددة

 302,364,952 - - - - - 302,364,952 المطلوبات غير المتداولة  إجمالي

          مطلوبات متداولة
 111,757,568    - - - 253,000 449,153 111,055,415 دائنون تجاريون 

 2,308,953 - - - - - 2,308,953  الجزء المتداول -  التزامات عقود إيجار
والمطلوبات  المستحقة  المصاريف 

 162,688,492 - - ( 27,389,468) - - 190,077,960 المتداولة األخرى  
 32,000,000 - - - - - 32,000,000 الجزء المتداول -قرض ألجل

 85,759,714 457,471 - - - - 85,302,243 مخصص الزكاة

 394,514,727 457,471 - ( 27,389,468) 253,000 449,153 420,744,571 المطلوبات المتداولة  إجمالي

 696,879,679 457,471 - ( 27,389,468) 253,000 449,153 723,109,523 المطلوبات  إجمالي

 2,289,218,772 - - - 253,000 449,153 2,288,516,619 حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة(  2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( تعديالت   24

   )تسعة أشهر( 2021سبتمبر   30أثر التعديالت على قائمة الدخل الشامل كما في 

 

 

 2021سبتمبر  30

 8التعديل  7التعديل  4التعديل  كما أصدرت 

 2021سبتمبر  30

 معدلة 
      

 1,423,669,641 - - - 1,423,669,641 اإليرادات 
 ( 1,226,828,378) - ( 3,572,978) - ( 1,223,255,400) تكلفة اإليرادات 

 196,841,263 - ( 3,572,978) - 200,414,241  إجمالي الربح
      

 ( 63,375,174) - 3,572,978 - ( 66,948,152) مصاريف بيع وتوزيع
 ( 73,542,653) 1,692,131 - ( 1,051,883) ( 74,182,901) مصاريف عمومية وإدارية

 ( 1,692,131) ( 1,692,131) - - - الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص 

 58,231,305 - - ( 1,051,883) 59,283,188  الربح التشغيلي
      

 8,084,750 - - - 8,084,750 نتائج شركات زميلة، بالصافيمن حصة ال
 102,333,733 - - - 102,333,733   اتاالستثمار دخل

 ( 5,824,443) - - - ( 5,824,443) تكاليف تمويل
 8,734,442 - - - 8,734,442 إيرادات أخرى، بالصافي

 171,559,787 - - ( 1,051,883) 172,611,670 الدخل قبل الزكاة 
      

 ( 14,190,552) - - - ( 14,190,552)   الزكاة للفترة

 157,369,235 - - ( 1,051,883) 158,421,118 صافي الدخل للفترة
      

       الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة  

        الالحقة:  في الفترات
 ( 433,087) - - - ( 433,087) إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

الملكية من  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في أدوات حقوق  
 6,244,212 - - - 6,244,212   خالل الدخل الشامل اآلخر 

 5,811,125 - - - 5,811,125 الدخل الشامل اآلخر للفترة

 163,180,360 - - ( 1,051,883) 164,232,243 الدخل الشامل للفترة إجمالي

      

   ربحية السهم األساسية والمخفضة
12,1 - - - 02,1 

   المرجح لعدد األسهم القائمةالمتوسط 
75,000,000 - - - 75,000,000 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة(  2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( تعديالت   24

 )ثالثة أشهر( 2021سبتمبر   30أثر التعديالت على قائمة الدخل الشامل كما في 
 

 

 2021سبتمبر  30

 7التعديل  4التعديل  كما أصدرت 

 2021سبتمبر  30

 معدلة 
     

 444,766,850 - - 444,766,850 اإليرادات 
 ( 386,759,858) ( 1,252,764) - ( 385,507,094) تكلفة اإليرادات 

 58,006,992 ( 1,252,764) - 59,259,756  إجمالي الربح
      

 ( 22,148,931) 1,252,764 - ( 23,401,695) مصاريف بيع وتوزيع
 ( 27,274,639) - ( 275,515) ( 26,999,124) مصاريف عمومية وإدارية

 8,583,422 - ( 275,515) 8,858,937  الربح التشغيلي
     

 1,868,939 - - 1,868,939 نتائج شركات زميلة، بالصافيمن حصة ال
 29,035,108 - - 29,035,108   اتاالستثمار دخل

 ( 1,769,584) - - ( 1,769,584) تكاليف تمويل
 1,463,244 - - 1,463,244 أخرى، بالصافيإيرادات 

 39,181,129 - ( 275,515) 39,456,644 الدخل قبل الزكاة 

     
 ( 2,731,264) - - ( 2,731,264)   الزكاة للفترة

 36,449,865 - ( 275,515) 36,725,380 صافي الدخل للفترة
      

      الدخل الشامل اآلخر
يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات  الدخل الشامل اآلخر الذي لن 

     الالحقة: 
 4,068,879 - - 4,068,879 التزامات منافع الموظفين المحددةإعادة قياس 

التغير في القيمة العادلة الستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل  
 ( 25,511,590) - - ( 25,511,590)   الشامل اآلخر

 ( 21,442,711) - - ( 21,442,711) الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 15,007,154 - ( 275,515) 15,282,669 الدخل الشامل للفترة إجمالي

     

 90,4 - - 90,4   ربحية السهم األساسية والمخفضة

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



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   )تتمة(  2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( تعديالت   24

   2021سبتمبر   30أثر التعديالت على قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في 
 

 أرباح مبقاة نظامي احتياطي رأس المال  

مكاسب غير محققة من استثمارات  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

 2021سبتمبر  30

 معدلة 
      

 1,565,407,096 545,958,651 ,445,44844 225,000,000 750,000,000 (أصدرت كما) 2021يناير  1الرصيد في 
 27,389,468 - 27,389,468 - - 6التعديل 
 ( 457,471)  - ( 457,471)  - - 11التعديل 

 1,592,339,093 545,958,651 71,380,442 225,000,000 750,000,000 (ة)معدل 2021يناير  1الرصيد في 
      

 157,369,235 - 157,369,235 - - ( ةمعدلصافي الدخل للفترة )
 5,811,125 6,244,212 ( 433,087) - -   )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 163,180,360 6,244,212 156,936,148 - - ( ةمعدلالدخل الشامل للفترة )   إجمالي
      

 ( 93,750,000) - ( 93,750,000) - -   توزيعات األرباح المعلنة

 1,661,769,453 552,202,863 134,566,590 225,000,000 750,000,000 (ةمعدل) 2021سبتمبر 30الرصيد كما في 

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية    
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )تتمة(   2022سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة 
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 )تتمة( تعديالت   24

 2021سبتمبر  30للسنة المنتهية في أثر التعديالت على قائمة التدفقات المالية 
 

 

  2021سبتمبر  30

 10التعديل  4التعديل  كما صدرت 

 2021سبتمبر  30

 معدلة 
     األنشطة التشغيلية 
 171,559,787 - ( 1,051,883) 172,611,670 الدخل قبل الزكاة

       التدفقات النقدية:تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي 
 61,960,858 - - 61,960,858 ومعدات  آالتاستهالك ممتلكات و

 6,978,434 - - 6,978,434 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 1,505,775 - - 1,505,775 استهالك موجودات حق االستخدام 

 165,960 - - 165,960 التزامات عقود إيجار تكلفة تمويل 
 ( 8,084,750) - - ( 8,084,750) الحصة في نتائج الشركات الزميلة

 ( 414,744) - - ( 414,744) ومعدات  آالتربح من استبعاد ممتلكات و
 11,692,13 - - 11,692,13 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 11,235,538 - - 11,235,538  منافع الموظفين المحددة   التزاماتمخصص 
 3,439,488 - - 3,439,488 إطفاء اتعاب تكاليف تمويل قرض ألجل مدفوعة مقدما

 2,218,995 - - 2,218,995 اتعاب متابعة للقروض ألجل 
التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 ( 25,097,200) - - ( 25,097,200) الخسارة أو 
توزيعات أرباح مستملة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 62,438,853) - - ( 62,438,853) الدخل الشامل اآلخر 

 165,773,302 (1,051,883 ) - 164,721,419 

     تسويات رأس المال العامل: 
 ( 10,829,126) - - ( 10,829,126) مخزون

 112,418,37 - - 112,418,37 ذمم مدينة، بالصافي 
 ( 2,045,775) - - ( 2,045,775) مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى   

 34,169,711 - 1,051,883 33,117,828   دائنون تجاريون

 ( 28,658,508) ( 1,554,063) - ( 27,104,445) المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  

 171,330,155 - (1,554,063 ) 169,776,092 
 ( 12,316,763) - - ( 12,316,763) زكاة مدفوعة

 ( 14,211,703) - - ( 14,211,703) التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة

 143,247,626 ( 1,554,063) - 144,801,689 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 



 شركة الغاز والتصنيع األهلية 

  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

   )تتمة(  2022سبتمبر   30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر 
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 )تتمة( تعديالت   24

 )تتمة( 2021 سبتمبر 30أثر التعديالت على قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 
 

 

كما  2021سبتمبر  30

 10التعديل  4التعديل  صدرت

 2021سبتمبر  30

 معدلة 
     األنشطة االستثمارية 

 ( 116,500,000) - - ( 116,500,000) شراء استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
 ( 105,311,329) - - ( 105,311,329) ومعدات  آالتإضافات ممتلكات و

 ( 1,134,794) - - ( 1,134,794)   ملموسةإضافات موجودات غير 
 ( 542,845) - - ( 542,845) شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 5,000,000 - - 5,000,000 الخسارة

 1,488,635 - - 1,488,635 ومعدات  آالتمتحصالت من استبعاد ممتلكات و
 5,775,000 - - 5,775,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

توزيعات أرباح مستملة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 62,438,853 - - 62,438,853 الدخل الشامل اآلخر 

 ( 148,786,480) - - ( 148,786,480) االستثمارية صافي النقد المستخدم في األنشطة 

     األنشطة التمويلية 
 ( 478,500) - - ( 478,500) مدفوعة   التزامات عقود إيجار
 ( 32,000,000) - - ( 32,000,000) تسديدات قرض ألجل 

 ( 92,195,937) 1,554,063 - ( 93,750,000) توزيعات أرباح مدفوعة 
 ( 2,218,995) - - ( 2,218,995) متابعة مدفوعة لقرض ألجل رسوم 

 ( 126,893,432) 1,554,063 - ( 128,447,495) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 ( 132,432,286) - - ( 132,432,286) نقدية وما في حكمها صافي النقص في ال

 277,111,159 - - 277,111,159 في بداية الفترة  نقدية وما في حكمها

 144,678,873 - - 144,678,873 في نهاية الفترة  نقدية وما في حكمها

 
 الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة     25

 .2022نوفمبر  8تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل لجنة المراجعة وفقًا لتفويض مجلس اإلدارة في 




