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  التنظيم وطبيعة النشاط -١

  .شركة الغاز والتصنيع األهلية   :ســـم الشــركةإ

تاريخ ب ٧١٣تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  :تأسيس الشركة
هـ القاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة الغاز ٠٣/١٢/١٣٨٠
الشركتين ، وبموجب خطاب معالي لية وذلك بموافقة الجمعية العمومية لكلتا هاأل
ج الفعلي هـ ، وقد تم اإلندما٠١/٠١/١٣٨١تاريخ بش /٢٩٤٣ير التجارة رقم وز

هـ ١٣/٠٦/١٣٨٤تاريخ ب ٨٢٠هـ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٨٣عام 
بدمج كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة العربية السعودية في 

 ١٦١٥حدد قرار مجلس الوزراء رقم شركة الغاز والتصنيع األهلية ، وقد 
بتاريخ هـ رأس مال الشركة وبداية عملها ١٤/١١/١٣٩٥تاريخ ب

ة الصناعة هـ بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزار٠١/٠١/١٣٩٦
م ، ٢٠/١١/١٩٩٦هـ الموافق ٠٩/٠٧/١٤١٧تاريخ ص ب/٦٥٩والكهرباء برقم 

هـ بالموافقة ١٨/٠٧/١٤٢٩ريخ تاب ٢٠٧صدر قرار مجلس الوزراء رقم  كما
ومشتقاته في ستمرار شركة الغاز والتصنيع األهلية في توزيع الغاز على ا
 هـ.١٤/٠٥/١٤٣٤من  العربية السعودية وذلك لمدة خمسس سنوات إبتداء   المملكة

) بالموافقة على نظام ١٢٦هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/١/١٢/١٤٣٨ريخ ابت
الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية، وقد  توزيع الغاز

لزام موزع غاز البترول السائل على إة أشار المرسوم الملكي في فقرته الثالث
القائم (شركة الغاز والتصنيع األهلية) ــ المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة 
نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه ــ باآلتي: تصحيح 

بعة أوضاعه وفقا  ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية خالل مدة ال تتجاوز أر
إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له  .ريخ نفاذهاوعشرين شهرا  من ت

بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع األهلية على أسس 
تجارية ــ لمدة ثالث سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض 

فإن لم يحصل اتفاق بينهما على هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج إلقراره، 
  فيحال األمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق األسس التي تضعها.

      المـركـز الرئيسـي

  .مدينة الرياضالرئيسي للشركة في  يقع المركز   :لـلشـــركـــة

لایر  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ م٢٠١٨م و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  رأس المال بلغ  رأس الــمـــال:
 مليون سهم) عادي خمسة وسبعونسهم ( ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠مقسم إلى  ،سعودي

  .سهمكل لعشرة رياالت   بواقع

رقم هـ بالسجل التجاري ٢٢/٠٧/١٣٨٣تم تسجيل الشركة بتاريخ  التجـاري:الســجل 
  بمدينة الرياض. ١٠١٠٠٠٢٦٦٤

  .سعودية شركة مساهمة الكيـان القـانـوني:

بجميع األعمال المتعلقة بإستغالل وتصنيع وتسويق الغاز بأنواعه القيام     -أ أغــراض الشـركة:
  .ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

  .وملحقاتها الغاز خزاناتوأسطوانات و قفاصبيع وتصنيع وصيانة أ  -ب
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 التنظيم وطبيعة النشاط (تابع) -١
  أغراض الشركة: (تابع)

  .وصيانة شبكات الغاز وملحقاتهااء إنش   -ج

القيام بجميع األعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية    -د
  .يميائية والبتروكيميائية والزجاجوالك

  .ومعالجة المياه والخدمات البيئيةإنشاء أو المشاركة فى إنتاج الطاقة    -هـ

ها بالبيع ستثماراعليها و المبانية إلقام تملك العقارات وشراء األراضي  -و
  .واإليجار لصالح الشركة

الغاز والتي تستثمر فيها شركة ، زميلةات في شركات ستثماراللشركة   :لزميلةشركات اال
٪ من رأسمال الشركة المستثمر فيها ٢٠بحصة تزيد عن  والتصنيع األهلية 

  :وهذه الشركات هي

  الكيان القانوني  المساهمةنسبة إســم الشـــركة  م
  قفلةممساهمة سعودية شركة  ٪٣٧٫٥٧ نات الغازاسطوألسعوديالمصنع الشركة   ١
  مساهمة سعودية مقفلةشركة  ٪٣٥ شركة توزيع الغاز الطبيعي  ٢
  ذات مسئولية محدودةشركة  ٪٣٥ شركة غاز الشرق المحدودة  ٣

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

  أسس اإلعداد -٢

  بيان االلتزام  - أ

للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  السعودية والمعايير واإلصدارات

  القانونيين.

ار والمعي ٩هذه القوائم المالية األولى التي يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في يح. وتم توض١٥المالي رقم  الدولي للتقرير
  .)أ/٣(االيضاح رقم 

الموافق ـ ه١٤٣٨محرم  ١٥ريخ اأصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بت
المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول  يلزم الشركات ثبحي م٢٠١٦أكتوبر  ١٦

والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تبني واآلالت الممتلكات 
سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير  ٣الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها  المعايير

يير افصاح عن المعباشتراطات اإل في التقيد الدولية إلعداد التقارير المالية، مع االستمرار
 ثالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أو تح إلعداد التقارير المالية الدولية

  فصاح عن القيمة العادلة.اإل على
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  أسس اإلعداد (تابع) -٢

  أسس القياس    -ب

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية الواردة 
  قائمة المركز المالي:في 
  بالتكلفة المطفأةيتم قياس األدوات المالية المشتقة.  
 ستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يتم قياس اال

  اآلخر بالقيمة العادلة.
  يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات

  ة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.المستقبلي

 عملة العرض والنشاط   -ج

ما لم يذكر خالف  تم عرض هذه القوائم المالية بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط
  ذلك.

 ستخدام الحكم والتقديراتا  -د

ير المالية يتطلب قيام اإلدارة للمعايير الدولية إلعداد التقار إن إعداد القوائم المالية وفقا  
السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات  قوتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيجتهادات اب

على و ،والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
هامة بشأن تقدير عدم التيقن في تطبيق السياسات المعلومات حول األمور ال الخصوصوجه 

المبالغ المعترف بها في القوائم المالية تلخص على النحو  ىالمحاسبية ذات التأثير الهام عل
  التالي:

 نتاجية للموجودات الملموسة بصورة دورية اعتمادا  تقدير األعمار االبعادة  تقوم اإلدارة -
  نتاجية في المستقبل.دات وتوقعات اإلدارة ألعمارها االالموجولهذه  على الحالة العامة

على دراسة  تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة اعتمادا   -
والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد  قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة القانونيين

  القضايا. تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلك
ذا إلى القيمة القابلة للتحصيل إزون تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخ -

و للتقادم بشكل كلي أتعرض المخزون للتلف  كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد أو
 ي عوامل اخرى تتسبب في انخفاضأو أقل من التكلفة أذا كان سعر البيع إو أو جزئي أ

  القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية.
 تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي -

  تدني في قيمتها.
المجاالت الرئيسية ألحكام االدارة الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة 

لتلك المبينة في القوائم المالية  جوهري مماثل أثيرم التأكد والتي لها تللتقديرات وحاالت عد
 دمللسنة السابقة باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت ع

والمعيار (األدوات المالية)  ٩التأكد المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ).أ/٣(يضاح المبينة في اإل(اإليراد من العقود مع العمالء) ١٥رير المالي رقم الدولي للتق

ف بالتغيرات في يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعترا
التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر  را تغييالمحاسبية في الفترة التي تم فيهالتقديرات 

  بذلك التغيير.
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 اسات المحاسبية الهامةالسي -٣

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - أ

بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية والمطبقة  الشركةقامت 
  م: ٢٠١٨يناير  ١بتاريخ 

  دوات المالية:ألا )٩رقم ( المالي ريرالمعيار الدولي للتق

 ،األدوات المالية )٩(الدولي للتقرير المالي لمعيار اأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
يجمع . والقياس االثبات: ) األدوات المالية٣٩(ر المحاسبة الدولي امعيوالذي يحل محل 

المالية: التصنيف  األدواتالخاصة بالمحاسبة عن مشروع  ةليتاالمعيار كافة النواحي ال
  القيمة ومحاسبة التحوط. في واالنخفاضوالقياس، 

بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار ) ٩رقم (يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 
أنه يستبعد الفئات  إالالمطلوبات المالية.  بهدف تصنيف وقياس) ٣٩(المحاسبة الدولي رقم 

 المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها) ٣٩(الواردة سابقا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ستحقاق والتمويل والذمم المدينة المتاحة للبيع.التاريخ ا حتى

لم يكن له أثر جوهري على السياسات ) ٩(إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المالية. وفيما يلي أثر المعيار الدولي  المحاسبية الخاصة بالشركة والمتعلقة بالمطلوبات

  :ودات الماليةللتقرير المالي على تصنيف وقياس الموج

  التصنيف والقياس  - ١

لي، يتم تصنيف الموجودات المالية ألوثبات االعند ا )٩للمعيار الدولي رقم (وفقا 
ل الدخل الالمطفأة أو بالقيمة العادلة من خعلى أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة 

الدخل ل استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خال - خرآلالشامل ا
ل الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خ  -  رخآلالشامل ا

أو الخسارة. أن تصنيف الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  حالرب
إدارة الموجودات  لالمال الذي يتم من خعأللى نموذج اإعادة ما يستند  )٩( رقم

   .تدفقاتها النقدية التعاقديةالمالية وكذلك خصائص 

حتفاظ بالتمويل وكذلك الذمم المدينة التجارية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية اإليتم 
ل المبلغ والعائد. قامت الشركة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات أص ويتوقع أن تحقق

أنها تفي وات وتوصلت إلى دألبتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه ا
  .)٩( رقم الدولي للتقرير الماليللمعيار  بمعايير القياس بالتكلفة المطفأة وفقا  
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 (تابع) المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - أ

  التصنيف والقياس (تابع) - ١

  القياس الالحق للموجودات المالية.يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات 
صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي فوائد أو دخل 

  الخسارة. توزيعات أرباح، ضمن الربح أو 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
لية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر طريقة الفائدة الفع

. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل النخفاضا
العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 
الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن 

  اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدين 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة. يتم 
احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم 
إثبات أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض 

ت صافي األرباح في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبا
والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل االخر. وعند التوقف 
عن اإلثبات، فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل 

  الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر

الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات يتم القياس 
توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو الخسارة ما لم 
تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة 

. يتم إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل االستثمار
بح أو الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبدا  إلى الر

 الخسارة.

  موجودات المالية على القيم الدفترية لل) ٩(رقم الدولي للتقرير المالي إن أثر تطبيق المعيار 
  الجديدة لالنخفاض في القيمة، كما هو مبين أدناه. م يتعلق فقط بالمتطلبات٢٠١٨يناير  ١في 
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١٠ 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 (تابع) والتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة   - أ

  (تابع)التصنيف والقياس  - ١

لمرفقة أدناه فئات القياس األصلية وفقا لمعيار احات اضيوضح الجدول التالي واإلي
لجديدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير ا فئات القياسوكذلك  )٣٩(بة الدولي رقم المحاس
  م: ٢٠١٨يناير  ١كما في  بالشركةلفئة الموجودات المالية الخاصة ) ٩(رقم  المالي

  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية         
  وفقا  الجديدة   األساسية وفقا    التصنيف الجديد  التصنيف األساسي    
  الدولي للمعيار   لمعيار المحاسبة  وفقا  للمعيار الدولي  وفقا  لمعيار المحاسبة    

  ٩المالي للتقرير   ٣٩الدولي   ٩للتقرير المالي   ٣٩الدولي   إيضاح  الموجودات المالية
         
      أدوات حقوق ملكية      

استثمار في أدوات 
  حقوق

بالقيمة العادلة من     
 خالل

    

  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  ٣٥٨٫٤٥٣٫٩٣٤  الدخل الشامل اآلخر استثمارات متاحة للبيع أ  الملكية
         

  ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨  ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨  التكلفة المطفأة قروض وتسهيالتب  مدينة تجاريةذمم 
         

  ١٧٫٣٥٨٫٢٩٥  ١٧٫٣٥٨٫٢٩٥  التكلفة المطفأة قروض وتسهيالت   ذمم مدينة أخرى
         

  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  التكلفة المطفأة  قروض وتسهيالت    نقد وما في حكمه
        

        ١٫٠٠٥٫٦٢١٫٤٩٩  ٥٠٨٫١٥٢٫٠٦٢  
        

المدى  االحتفاظ بها على الشركةتمثل هذه األسهم االستثمارات التي تنوي   -أ
رير في المعيار الدولي للتق لما هو مسموح ووفقا   الطويل ألغراض استراتيجية

يضاح رقم تم إجراء تسويات للتغير في القيمة العادلة انظر اإل ).٩(رقم  المالي
 .ج/٧

م مدينة نيفها على أنها قروض وذملتجارية واألخرى التي تم تصالمدينة االذمم   -ب
نيفها حاليا بالتكلفة المطفأة. تص يتم )،٣٩( بة الدولي رقمبموجب معيار المحاس

 .لم يكن جوهريا   األثرأن  حيث
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 (تابع) المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على   - أ

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية - ٢

رة المتكبدة" في معيار انموذج "الخس )٩(رقم  بدل المعيار الدولي للتقرير الماليتيس
تطبيق م عة". ويتاالئتمانية المتوق ائربنموذج "الخس )٣٩(بة الدولي رقم المحاس

لدين دوات اأمالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وعلى يد على الموجودات الالنموذج الجد
تثمارات في مة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وليس على االسبالقي التى تقاس

يتم االعتراف  )٩(رقم  لكية. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير الماليأدوات حقوق الم
  ).٣٩(لي رقم بالخسائر االئتمانية بشكل مبكر عن معيار المحاسبة الدو

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة 
بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة. يعتبر األصل المالي منخفض القيمة 
االئتمانية عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية 

  الي.المستقبلية لألصل الم

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من 
  القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

  ) "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥رقم ( المعيار الدولي للتقرير المالي

لغ وتوقيت لتحديد مب) إطار مفاهيم شامل ١٥رقم ( الدولي للتقرير المالي ينشئ المعيار 
) "اإليرادات" ١٨يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (االعتراف باإليرادات. 

) "عقود اإلنشاءات" والتفسيرات المتعلقة به. تقوم الشركة ١١ومعيار المحاسبة الدولي رقم (
الزمنية عند بإثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة 

 مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي تسليم البضائع واإلقرار باستالمها، بما يتماشى
) ١٥رقم ( ام من تطبيق المعيار الدولي للتقريرالمالي) وعليه، ليس هناك أي أثر ه١٥رقم (

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات الشركة.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 الصادرة غير السارية المفعول بعد والتعديالت والتفسيرات المعايير  -ب

 حبوالتحسينات على المعايير والتفسيرات ستص إن عدد من المعايير الجديدة، التعديالت
د ا عنتطبيقهتم ، ولم يم٢٠١٩األول من يناير  يالتي تبدأ ف نة الماليةرية المفعول بعد الساس

طويرات ديالت تأثير أي من تع، تقوم الشركة بتقييم توائم الماليةذه القإعداد ه
  اييرالجديدة.المع

  المعايير الجديدة

يطبق في األول من يناير  عقود االيجار)( )١٦(رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي -
  .م٢٠١٩

ويستبدل معيار  م٢٠١٦ير افي ين )١٦(تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  دد، تح)ود اإليجار(عق) ١٧(ولي رقم دالمحاسبة ال

 رقم اييرار، لجنة تفسيرات المعد إيجما إذا كان الترتيب يحتوي على عق )٤رقم (المالي 
تقييم مادة المعامالت التي تتضمن النموذج  )٢٧(ارات تشغيلية و رقم حوافز إيج) ١٥(

االعتراف  ئادللتقرير المالي مب من المعيار الدولي )١٦(القانوني للتأجير. يحدد المعيار 
 كافةن ر ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عاوالقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليج

عقود ز المالي مماثلة للمحاسبة عن كقائمة المر یعلاإليجار بموجب نموذج واحد  ودعق
عتراف . إعفاءات اال)١٧( مبة الدولي رقار المحاسالتأجير التمويلي بموجب معي

واإليجارات ) مثل الحواسيب الشخصية( ول "منخفضة القيمة"إيجارات األص - للمستأجرين 
في تاريخ بدء  )لأو أق شهرا   ١٢ار التي تبلغ مدة إيجارها أي عقود اإليج(ل يرة األجقص
) أي التزام التأجير( اإليجار مدفوعات ديمالمستأجر بااللتزام بتق وف يعترفار، سد اإليجعق

أي حق ( األصل األساسي خالل فترة اإليجارواألصل الذي يمثل الحق في استخدام 
 ید علالفوائل منفصل بمصروف كراف بشيطلب من المستأجرين االعت سوف .)االستخدام

  .االستخدام أصول حق یعل االستهالكزام اإليجار ومصروف الت

ل تغيير مث( معينة داثسيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أح كما
الناجمة عن تغيير في مؤشر أو معدل  المستقبلية رادفوعات اإليجفترة اإليجار، أو تغيير م

 التزامات اس. سوف يعترف المستأجر عموما بقيمة إعادة قي)المدفوعاتخدم لتحديد تلك تيس
  التأجير كتسوية لموجودات حق االستخدام.

لم تتغير بشكل  )١٦(محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إن
وسوف يستمر  )١٧(رقم  الدولي جوهري عن المحاسبة الحالية وفقا لمعيار المحاسبة

ال في نيف كما هو الحرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصالمؤج
والتمييز بين نوعين من عقود اإليجارات: عقود اإليجار  )١٧(الدولي رقم  المحاسبة اريمع

  التشغيلية والتمويلية.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 (تابع) الصادرة غير السارية المفعول بعدالمعايير والتعديالت والتفسيرات   -ب

أيضا من المستأجرين والمؤجرين تقديم ) ١٦(يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. )١٧(لمعيار المحاسبي الدولي رقم في ا هحات أكثر شمولية مما هو منصوص عليإفصا

 ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  )١٦(يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
دولي قبل أن تطبق المنشأة المعيار ال . التطبيق المبكر مسموح به ولكن ليسم٢٠١٩يناير 

يختار تطبيق المعيار باستخدام نهج إما بأثر  تأجر أنيمكن للمس ).١٥(للتقرير المالي رقم 
أحكام االنتقال الخاصة بالمعيار بتخفيضات  حي كامل أو أثر رجعي معدل. وتسمرجع

  معينة.

  التعديالت

  م)٢٠١٧ –م ٢٠١٥الدورات (عايير الدولية للتقارير المالية التعديالت السنوية للم -

دمج االعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
  الترتيبات المشتركة. )١١(

  ضرائب الدخل. )١٢(معيار المحاسبة الدولي رقم  -

  تكاليف االقتراض. )٢٣( رقم معيار المحاسبة الدولي -

 قوائم المالية في ال )التحسينات(اله تتوقع الشركة أن تقوم بتطبيق المعايير والتفسيرات أع
ر، حيث ال تتوقع بوجود أي أثر جوهري على القوائم ريخ المذكور في المعياحسب التا

  المالية. 

 آالت ومعدات، ممتلكات   -ج

  عتراف و القياساال

المتراكم والخسائر  هالكت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االاآلاليتم قياس بنود الممتلكات و
  . المتراكمة لالنخفاض في القيمة

ستخدام يتم نقله اليتم قيد المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة، وعندما يصبح المشروع جاهزا  ل
  اآلالت والمعدات.و لى البند الخاص به ضمن الممتلكاتإ

أخرى مباشرة متلعقة تناء األصل وأي تكاليف اقكلفة النفقات المرتبطة مباشرة بتتضمن الت
بوضع األصل في حالة التشغيل جاهزا  لالستخدام المقصود. يتم رسملة البرامج المتعلقة 

  باآللة ضمن تكلفة هذه اآللة.
اآلالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية و المستبدل لبند من بنود الممتلكاتتسجل كلفة الجزء 

منافع اقتصادية مستقبيلة للشركة تكمن في ذلك الجزء لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق 
المدرجة للجزء  إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ويتم شطب القيمة

  القديم المستبدل.
ض في القيمة نخفاتاجية للموجودات ومؤشرات االنجعة القيمة المتبقية واألعمار االيتم مرا

  عند الحاجة. وتعدل بأثرمستقبلينة مالية في نهاية كل س
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 (تابع) ممتلكات ، آالت ومعدات  -ج

ت والمعدات (والتي الاآلو د استبعاد بند من بنود الممتلكاتيتم قيد أي أرباح أو خسائر عن
اإليرادات تحتسب كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في 

  األخرى في قائمة الدخل الشامل.

  التكاليف الالحقة

ة متعلقة حتمال بتدفق منافع إقتصادية مستقبليالتكاليف الالحقة فقط عند وجود ا يتم رسملة
  عتبار اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.بالنفقات للشركة . يتم ا

  االستهالك

على مدار العمر اإلنتاجي لها وفقا  لطريقة القسط والمعدات اآلالت الممتلكات،  استهالك يتم
 .لها استهالكحتساب افال يتم  والمشروعات تحت التنفيذ ستثناء األراضي، باالسنوي الثابت

  والمعدات:اآلالت الممتلكات و ستهالكاعتماد النسب المئوية التالية ال يتم

  ٪٥  مباني وإنشاءات
  ٪٢٠ -٪ ١٠ سيارات وشاحنات

  ٪١٠ آالت ومعدات المحطات
  ٪١٠  أثاث ومفروشات
  ٪٢٠ أجهزة ومعدات

  ٪٢٠  أقفاص
  ٪١٠ عدد وأدوات

 ات عقاريةستثمارا  -د

يرادات تتمثل العقارات االستمثارية في أراضي ومباني تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إ
الزيادة في القيمة أو لكال الغرضين وال لمال من خالل س ايجارية أو بغرض إنماء رأإ

و ألغراض أو التشغيلية أ دارية اإل راضي والمباني المستخدمة في العملياتتشتمل على األ
  البيع االعتيادي.

ات المتراكمة ستهالك، ناقصا  االالتكلفةات العقارية بسعرستثماراالفي  ستثماراال إظهاريتم 
لطريقة القسط  ها على مدار العمر اإلنتاجي لها وفقا  استهالك يويجر ،نخفاضوخسائر اال

  على األراضي. ستهالكا احتسابال يتم  .السنوي الثابت

  

  

  

  

  

  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) -٣

 في شركات زميلة اتستثمارا  -ه

ات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة (شركات مستثمر فيها ستثمارا
تأثير هام عليها  للشركةالشركات الزميلة هي تلك التي يكون  -بطريقة حقوق الملكية) 

تأثير هام عندما تمتلك  للشركة. يكون في السياسات المالية والتشغيلية ولكن ليست سيطرة
س المال الذي يحق في المائة من رأ ٥٠إلى  ٢٠حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابين 

. الشركات تحت السيطرة المشتركة هي تلك الشركات التي يكون لصاحبه التصويت
تفاق اتفاقية تعاقدية وتتطلب اشتركة على أنشطتها تأسست بواسطة سيطرة م للشركة

تتم محاسبة الشركات الزميلة  المالية والتشغيلية اإلستراتيجية.القرارات  باإلجماع على
ستخدام طريقة حقوق الملكية (شركات مستثمر فيها االسيطرة المشتركة بوالشركات تحت 

المحددة الشهرة  الشركةات ستثمارابحقوق الملكية) ويتم تسجيلها مبدئيا  بالتكلفة. تتضمن 
 الشركةمتراكمة. تتضمن القوائم المالية حصة  نخفاضاخسائر  قتناء بعد خصم أيعند اال

في األرباح والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من 
في الخسائر  الشركة. عندما تتجاوز حصة ك التأثير الهام حتى تاريخ توقفهتاريخ بداية ذل

إلى صفر ويتم  الشركةمة الدفترية لحصة ملكيتها في أي شركة زميلة يتم تخفيض القي
ات قانونية أو لتزاما الشركةالحاالت التي تتكبد فيها  ستثناءاإيقاف تحمل أي خسائر أخرى ب

 الربح أو الخسارة. تظهر قائمة مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلةضمانية أو القيام ب
  في نتائج عمليات الشركات الزميلة. الشركةحصة والدخل الشامل 

 مخزونال  -و
  يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 

المخزون وفقا  لطريقة المتوسط المرجح  تحديد تكلفة، ويتم بالتكلفةتسجيل المخزون يتم 
تاريخ في بناء  على تقديرات اإلدارة الحركة  يءويتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبط

  .م الماليةإعداد القوائ

  تجاريةال مدينةالذمم ال  -ز

الذمم المدينة التجارية  انخفاضمخصص  ناقصا  للفاتورة  األصليالذمم المدينة بالمبلغ  تظهر
المنهج المبسط لتقديم  تطبيق اللمن خ مخصصلدير ليتم إجراء تق .المشكوك في تحصيلها

 حي يسم، والذ٩ قممالية رلالدولي للتقارير ا لمحددة في المعيارلمتوقعة اائتمان الخسائر ا
  .لتجاريةر لكل الذمم المدينة ادى العمة على ملخسارة المتوقعباستخدام مخصص ا
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  (تابع) الذمم المدينة التجارية  -ز
 قيمةال يفالهبوط 

  الموجودات المالية 

خسائر يتم تقييمها رباح والصنفة بالقيمة العادلة من خالل األان الموجودات المالية غير الم
دلة موضوعية على التدني في أي أهناك  نة مالية لتحديد فيما اذا كانتفي نهاية كل س

ث ى حدوقيمتها، ويكون الموجود المالي متدني في حالة وجود دليل موضوعي يشير ال
ثر سلبي على أالخسارة له  وثن حدأف األولي بالموجود المالي وبعد االعترا ارةخس

  موثوق.والتي يمكن تقديرها بشكل  اليالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهذا الموجود الم

أة كلفة المطفتالقيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بال انخفاضيتم احتساب خسائر 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ة الدفترية والقيمةين القيمى أساس الفرق بلع

 قائمةراف بالخسائر في عتتم االلمعدل العائد الفعلي األصلي للموجودات. ي مخصومة وفقا  
الدخل الشامل ويتم عكسه في حساب مقابل التمويل والذمم المدينة. إن العائد على 

أمر الحق يؤدي إلى  ثحدو دابها. عناحتس يتمرار فستم االي المنخفضةالموجودات 
 االنخفاض، عندها يتم عكس االنخفاض في خسارة االنخفاضنخفاض في قيمة خسارة اال

  خالل قائمة الدخل الشامل.

  الموجودات غير المالية

المخزون في نهاية يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لدى الشركة باستثناء 
مؤشر على التدني. في حال وجود أي مؤشر  د ما إذا كان هناك أييلتحد نة ماليةكل س

 ل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أوولالسترداد لألصللتدني يتم تقدير القيمة القابلة 
  وحدة توليد النقد هي األعلى بين القيمة المستعملة أو القيمة العادلة بعد تخفيض كلفة البيع.

لية المتوقعة للقيمة الحالية عند تقدير القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقب
تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود  الزكاة والذي يعكسم قبل باستخدام معدل خص

تم والمخاطر المتعلقة بشكل خاص باألصل أو وحدة توليد النقد. لغرض اختبار التدني ي
ول غر مجموعة من االصول التي يمكن ان يتم اختبارها بشكل فردي ضمن أصاألصع تجمي

والتي تعتبر مستقلة وبشكل كبير عن التدفقات  من العمليات المستمرة التي تولد تدفقات نقدية
نقدية  ي ال تولد تدفقاتتالنقدية من اصول اخرى او وحدة توليد النقد.ان موجودات الشركة ال

قدير القيمة داخلية بشكل فردي إذا كان هناك أي مؤشر على تدني هذه الموجودات يتم ت
ف ينتمي لها ذلك األصل. يتم االعترا النقد التي ة توليددل لوحذلك األصالقابلة لالسترداد ل

المبلغ  ند عدة توليد النقد تزيل أو وحذلك األصة ليرة الدفتبخسارة التدني عندما تصب القيم
إن خسائر التدني  ،ئر التدني في قائمة الدخل الشامليتم االعتراف بخسا متوقع استرداده.ال

دالئل تظهر  سنة مالية ألي نهاية كل التي يتم االعتراف بها في فترات سابقة يتم تقييمها في
  انخفاض في قيمة الخسائر وعدم وجودها بعد اآلن.

د مبلغ تخدمة لتحدير في التقديرات المسيتم عكس انخفاض في القيمة فقط اذا كان هناك تغي
المبلغ المرحل المزاد لألصل بسبب عكس خسارة  ب أن ال يزيداألصل القابل لالسترداد. يج

يتم  تهالك. لماالطفاء أو االس ا  عن المبلغ المرحل الذي كان سيحدد ناقص انخفاض القيمة
  خسارة في انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة. االعتراف بأي
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  الزكاة الشرعية  -ح
ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية  تجنب مخصص للزكاة وفقا  يتم 

ويتم إجراء تسويات للفروقات  .الربح أو الخسارةالسعودية، ويحمل المخصص على قائمة 
إن وجدت، الناتجة عن إجراء الربوط النهائية خالل السنة التي يتم فيها إصدار مثل هذه 

 الربوط.

 مزايا الموظفين  -ط

  دةخطة المساهمات المحد
لمنسوبيها وفقا  لنظام  جتماعيةات التأمينات اإلشتراكاتلتزم الشركة بتحمل حصتها من 

  بالمملكة العربية السعودية. جتماعيةالتأمينات اال

  اإلجازات السنوية
ات المقدرة للعاملين الخاصة باإلجازات السنوية وفقا  لنظام العمل لتزاميتم عمل استحقاق لال

 السعودي.والعمال 

 خدمة العاملينمكافأة نهاية مخصص 

 نظام العمللشروط وأحكام وفقا  تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين 
  .عند انتهاء عقود خدماتهم في المملكة العربية السعودية والعمال

قيمة المنافع يتم احتساب التزام الشركة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير 
المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى 
القيمة الحالية. يقوم اإلكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام 

  طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.

كتوارية اإلرباح والخسائر األ لمنافع المحددة تتكون منعتراف بإعادة تقييم التزامات االيتم ا
مصروف الفائدة على التزامات المنافع  الشركةمباشرة في قائمة الدخل الشامل. تحدد 

المحددة للسنة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع 
يطرأ على صافي التزامات المنافع  أي تغير باالعتبارخذ األ المحددة عند بداية السنة بعد

روف عتراف بمصالتزامات. يتم الاللنتيجة المساهمات والمدفوعات  السنة خاللالمحددة 
أو  الربحخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة األالفائدة الصافي والمصاريف 

  .الخسارة

  مستحقاتالدائنة والذمم ال  -ي

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة ، سواء  تم إصدار 
  .الشركة أو الفواتير بموجبها إلى 

  مخصصاتال  -ك
ن قانوني حالي أو متوقع ناتج ع لتزاما الشركةيتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى 

ية تقدير المبلغ ، وإمكان لتزاملتسوية االستخدام للموارد ، وهناك إحتمال وجود احدث سابق
  .بشكل يعتمد عليه
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  ينظامالحتياطي اال  -ل

٪ من صافي الدخل لتكوين ١٠ تحويلنه يتم إنظام الشركات ونظام الشركة األساسي فل وفقا  
االحتياطي  عندما يبلغ التحويلهذا وقف  للجمعية العامة العاديةحتياطي النظامي، ويجوز اال

  المدفوع. ٪ من رأس المال٣٠ النظامي

 تحقق اإليرادات  -م

از - ات الغ ات مبيع تم إثب غازي عات ال بات مبي ات  طواناتطواناتسسواألواأل  يتم إث ناتوالخزان د تس  والخزا سعن ند ت وزعين ع الء والم موزعين ليمها للعم مالء وال ليمها للع
 ..فاتورة البيعفاتورة البيعوإصداروإصدار

 يتم إثبات إيرادات التركيب والخدمات األخرى عند تنفيذ الخدمات وإصدار الفواتير .يتم إثبات إيرادات التركيب والخدمات األخرى عند تنفيذ الخدمات وإصدار الفواتير . -
ارمن  - رادات اإليج ات إي تم إثب جارمن ي يرادات اإلي بات إ تثماراايتم إث ود ستثمارس ب عق تحقاق حس ب اإلس ارات بموج قود ات  العق سب ع ستحقاق ح جب اإل قارات بمو ات  الع

 اإليجار.اإليجار.

  المصروفات  -ن
العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة  روفاتوالمص سويقالبيع والت وفاتتشتمل مصر

 ع المصروفات. يتم توزيجزء من تكلفة المبيعات وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص
العمومية واإلدارية  شتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفاتالم

  إن لزم األمر، على أساس منتظم.

  عقود االيجار   -س
تصنف الموجودات المحتفظ بها من خالل عقود يس لدى الشركة عقود إيجار تمويلي ل

اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي والتي ال يتم االعتراف بها في قائمة المركزالمالي 
. يتم تحميل دفعات االيجار المتعلقة بعقود االيجار التشغيلي على قائمة الربح أو للشركة

  ر.ة عقود االيجافتر الخسارة على مدى

 المعلومات القطاعية  -ع
 )اع أعمالقط(دمات معينة الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خ يعتبر القطاع جزء أساسي من

وتختلف أرباحه  )قطاع جغرافي( اقتصادية معينة ي بيئةات أو خدمات فديم منتجأو يقوم بتق
  .وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى

في المملكة العربية  توزيع وتسويق الغاز ومشتقاتهفي الشركة بشكل أساسي  تعمل
  .وبالتالي ال تنطبق عليها المعلومات القطاعية ،السعودية

  توزيعات األرباح  -ف

ها من قبل مجلس عتمادايتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم 
ها من قبل الجمعية عتمادااإلدارة. كما يتم قيد األرباح الموزعة النهائية في السنة التي يتم 

  العامة للمساهمين.

 السهم ربحية  -ص

هم المخفضة (إن وجدت) وذلك لألس األسهم يةية وربحاألساس األسهم يةيتم عرض ربح
الخسارة الخاصة بحملة  أوبقسمة الربح  يةاألساس األسهم يةربح احتسابالعادية، حيث يتم 

  .السنةسهم العادية القائمة خالل األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األ
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  المعامالت بالعمالت األجنبية  -ق

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي وفقا  ألسعار الصرف 
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 
النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية الفترة المالية إلى اللایر السعودي بأسعار 

ائدة في ذلك التاريخ ، األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من الصرف الس
  .ح أو الخسائراألربافروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة 

 النقد وما في حكمه  -ر

لغرض إعداد قائمة التدفق النقدي يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى 
ى قصيرة األجل ذات السيولة العالية ، إن وجدت ، لفترة ثالثة ات األخرستثمارالبنوك واإل

  أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة  من دون أي قيود.  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
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 ت ومعدات آالو ممتلكات -٤

      :ديسمبرمما يلي ٣١في للسنة المنتهية ت والمعدات الاآلو تتكون الحركة في الممتلكات  -أ
 م٢٠١٨

  مشروعات        آالت ومعدات     مباني  

  اإلجمالي تحت التنفيذ  عدد وأدوات أقفاص أجهزة ومعدات أثاث ومفروشات  المحطات  سيارات وشاحنات  وإنشاءات أراضي البيـان
             

             التكلفــة 
  ١٫٧٦٧٫٣٦٠٫٩٤١  ٢٠٢٫٧٦٠٫٦٥٠ ٤٫٧٧٣٫٨٠١ ٤٣٨٫٩٥٤٫٣٤٤٢٠٫٨٧٠٫٠٥٠٢٣٫٤٤٤٫٩٧٦١٠١٫٥٠٤٫٩٧٧ ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤٤٣٩٫٩٣٦٫٠٦٧٥١٠٫٢٨١٫٦٢٢ م٢٠١٨يناير١في

  ١١٨٫٦٤٠٫٥٧٠   ٥٣٫٢٢١٫٦٥١  ٤٩٠٫٦٣٦   ٣٢٫٠٨٠٫١٣٧٨٧١٫٨٤٩١٫٥٤١٫٦٨٠١٢٫٦٢٦٫٥٢٠ ٣٫٧٥٨٫٠١٢١٤٫٠٥٠٫٠٨٥ - صافي-وتحويل داخليخالل السنةإضافات
  )٢٤٫٣٧٢٫٨٨٤(  )٣٫٨٢٢٫٩٨٥( - )٩٫٥٩٩٫٠٩٢( - - )٣٣٧٫٠٠٠( )١٠٫٦١٣٫٨٠٧( -  -  استبعادات خالل السنة

              

  ١٫٨٦١٫٦٢٨٫٦٢٧   ٢٥٢٫١٥٩٫٣١٦  ٥٫٢٦٤٫٤٣٧  ١٠٤٫٥٣٢٫٤٠٥ ٢٤٫٩٨٦٫٦٥٦ ٢١٫٧٤١٫٨٩٩ ٤٧٠٫٦٩٧٫٤٨١ ٥١٣٫٧١٧٫٩٠٠ ٤٤٣٫٦٩٤٫٠٧٩  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

             
             المتراكماالستهالك

  ١٫١٣٥٫٥٥١٫٢٥٢ ٤٫٤٣٨٫١٦١  ٣٫٤٤٩٫٧٩٥  ٩٩٫٩٦٢٫٣٨٤ ١٤٫٢٤٠٫٧٩٠ ١٦٫٧٣٩٫٤٦٨ ٣١١٫٠٣٨٫٦٣٩  ٣٨٨٫٩٨٠٫٨٨٨ ٢٩٦٫٧٠١٫١٢٧ - م٢٠١٨يناير١في
  ٨٩٫٧٦٢٫٥٩١ ٥١٨٫٤٦١  ٢٣٨٫٦١٤   ١٫٨٨٧٫٨١٨ ٤٫٦١٩٫٧٧١ ٩٢٦٫٧٩٢ ٢٧٫٣٦٦٫٠٨٦  ٤٠٫٢٤٥٫٥٦٤ ١٣٫٩٥٩٫٤٨٥ - المحمل للسنة

  )٢٤٫٣٧٢٫٨٠٨(  )٣٫٨٢٢٫٩٩٥(  -  )٩٫٥٩٩٫٠٥٨(  -  -  )٣٣٧٫٠٠٠(  )١٠٫٦١٣٫٧٥٥(  -  -  استبعادات خالل السنة
              

  ١٫٢٠٠٫٩٤١٫٠٣٥   ١٫١٣٣٫٦٢٧  ٣٫٦٨٨٫٤٠٩   ٩٢٫٢٥١٫١٤٤  ١٨٫٨٦٠٫٥٦١  ١٧٫٦٦٦٫٢٦٠  ٣٣٨٫٠٦٧٫٧٢٥  ٤١٨٫٦١٢٫٦٩٧  ٣١٠٫٦٦٠٫٦١٢  -  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

             
   القيمة الدفترية:صافي

  ٦٦٠٫٦٨٧٫٥٩٢   ٢٥١٫٠٢٥٫٦٨٩   ١٫٥٧٦٫٠٢٨   ١٢٫٢٨١٫٢٦١  ٦٫١٢٦٫٠٩٥  ٤٫٠٧٥٫٦٣٩  ١٣٢٫٦٢٩٫٧٥٦  ٩٥٫١٠٥٫٢٠٣  ١٣٣٫٠٣٣٫٤٦٧  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
              

              

  

  

  

  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

  

٢١ 
 

 آالت ومعدات (تابع)و ممتلكات -٤
 م٢٠١٧

  مشروعات        آالت ومعدات   مباني  
  اإلجمالي تحت التنفيذ  أسطوانات غاز عدد وأدوات أقفاص أجهزة ومعدات أثاث ومفروشات  المحطات  سيارات وشاحنات  وإنشاءات أراضي البيـان

               
               التكلفــة  

  ١٫٩٥٩٫١١٠٫٧٨٠   ١٥٢٫٠٢٩٫٤٧٩ ١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤٤٤٠٫٤٦٦٫٣١٣٥٥٤٫٠٢٨٫٣٥٥٤٦٨٫٧٩٤٫١٩٥٢١٫٨١٦٫٨٤٣٤٦٫٨٧٦٫١٩٧١٠٩٫٨٥٤٫٣٩٠٤٫٦٩٢٫٣١٤ )سابقا عرضت(كما م٢٠١٧يناير  ١في 
  )١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠(  - )١٣٥٫٧١٨٫٢٤٠(  - - - - - - - - )ب/٤إعادة تصنيف إيضاح رقم (

  ١٫٨٢٣٫٣٩٢٫٥٤٠   ١٥٢٫٠٢٩٫٤٧٩  -  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤٤٤٠٫٤٦٦٫٣١٣٥٥٤٫٠٢٨٫٣٥٥٤٦٨٫٧٩٤٫١٩٥٢١٫٨١٦٫٨٤٣٤٦٫٨٧٦٫١٩٧١٠٩٫٨٥٤٫٣٩٠٤٫٦٩٢٫٣١٤ م (معدل)٢٠١٧يناير  ١في 
  ١١٥٫٢٢١٫٧٤١   ٥٣٫٧٩٣٫٠١٠  -   ٣٣٣٫٥٠١ -٢٧٨٫٨٨٣٤٫٤٣٦٫٧٠٧ ١٫٦٨٢٫٨٢٧٤٫٦٤٧٫٣٤٧٥٠٫٠٤٩٫٤٦٦ - وتحويل داخلي خالل السنة إضافات

  )١٧١٫٢٥٣٫٣٤٠(  )٣٫٠٦١٫٨٣٩(  -  )٢٥٢٫٠١٤( )٨٫٣٤٩٫٤١٣( )٢٧٫٨٦٧٫٩٢٨( )١٫٢٢٥٫٦٧٦( )٧٩٫٨٨٩٫٣١٧( )٤٨٫٣٩٤٫٠٨٠( )٢٫٢١٣٫٠٧٣(  -  السنةإستبعادات خالل 
               

  ١٫٧٦٧٫٣٦٠٫٩٤١  ٢٠٢٫٧٦٠٫٦٥٠   -  ٤٫٧٧٣٫٨٠١  ١٠١٫٥٠٤٫٩٧٧ ٢٣٫٤٤٤٫٩٧٦ ٢٠٫٨٧٠٫٠٥٠ ٤٣٨٫٩٥٤٫٣٤٤ ٥١٠٫٢٨١٫٦٢٢ ٤٣٩٫٩٣٦٫٠٦٧  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

               
               االستهالك المتراكم

  ١٫٢٤٢٫٨٨٢٫٤٨٢   ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٦٫٩١٨٫٢٥٥   ٣٫٤٦١٫٩٢٢ ١٠٦٫٨٥٣٫٢٤٩ ٣٧٫٥٠٦٫٩٠٠ ١٦٫٩٤٢٫٩٧٧ ٣٦٤٫٧٤٨٫١٠١ ٣٩٤٫٤٦٠٫١٩٠ ٢٨٤٫٤٩٠٫٨٨٨ - )سابقا تضعر(كما م٢٠١٧يناير  ١في 
  )٢٦٫٩١٨٫٢٥٥(  - )٢٦٫٩١٨٫٢٥٥(  - - - - - - - - )ب/٤إعادة تصنيف إيضاح رقم (

  ١٫٢١٥٫٩٦٤٫٢٢٧   ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  -   ٣٫٤٦١٫٩٢٢ ١٠٦٫٨٥٣٫٢٤٩ ٣٧٫٥٠٦٫٩٠٠ ١٦٫٩٤٢٫٩٧٧ ٣٦٤٫٧٤٨٫١٠١ ٣٩٤٫٤٦٠٫١٩٠ ٢٨٤٫٤٩٠٫٨٨٨ - م (معدل)٢٠١٧يناير  ١في 
  ٨٩٫٠٩٣٫٨٥٩  -  -   ٢١٦٫٧٣٠ ١٫٤٥٨٫٥٣٦ ٤٫٥٩٤٫٨١٣ ٩٣١٫١٤٧  ٢٥٫٩٢٤٫٨٨٤ ٤٢٫١٠٣٫٨٦١ ١٣٫٨٦٣٫٨٨٨ -  المحمل للسنة

  )١٦٩٫٥٠٦٫٨٣٤(  )٣٫٠٦١٫٨٣٩(  -   )٢٢٨٫٨٥٧(  )٨٫٣٤٩٫٤٠١(  )٢٧٫٨٦٠٫٩٢٣(  )١٫١٣٤٫٦٥٦(  )٧٩٫٦٣٤٫٣٤٦(  )٤٧٫٥٨٣٫١٦٣(  )١٫٦٥٣٫٦٤٩(  -  إستبعادات خالل السنة
               

  ١٫١٣٥٫٥٥١٫٢٥٢   ٤٫٤٣٨٫١٦١   -   ٣٫٤٤٩٫٧٩٥   ٩٩٫٩٦٢٫٣٨٤  ١٤٫٢٤٠٫٧٩٠  ١٦٫٧٣٩٫٤٦٨  ٣١١٫٠٣٨٫٦٣٩  ٣٨٨٫٩٨٠٫٨٨٨  ٢٩٦٫٧٠١٫١٢٧  -  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

               
   صافي القيمة الدفترية:

  ٦٣١٫٨٠٩٫٦٨٩   ١٩٨٫٣٢٢٫٤٨٩   -  ١٫٣٢٤٫٠٠٦   ١٫٥٤٢٫٥٩٣  ٩٫٢٠٤٫١٨٦  ٤٫١٣٠٫٥٨٢  ١٢٧٫٩١٥٫٧٠٥  ١٢١٫٣٠٠٫٧٣٤  ١٤٣٫٢٣٤٫٩٤٠  ٢٤٫٨٣٤٫٤٥٤  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
               

               

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

  

٢٢ 
 

 آالت ومعدات (تابع)وممتلكات  -٤

بند الممتلكات واآلالت والمعدات و بند  ضمنمدرجة  غاز سطواناتألدى الشركة   -ب
الفارغة التي الغاز سطوانات األلها بستبداال وأيضا  التي يتم استخدامها للبيع و المخزون،

قامت اإلدارة  م٢٠١٨ العامبالغاز. خالل  المعبأةالشركة  سطواناتأيملكها العميل مع 
وبناء  على الدراسة التي  ،المالية القوائمسطوانات لعرضها في األهذه تصنيف  بالنظر في

المخزون، بناء   ضمن بنداألسطوانات  كامل كميةتصنيف قررت اإلدارة  االستشاريقام بها 
مبلغ  بند الممتلكات واآلالت والمعدات ضمنألسطوانات لالقيمة الدفترية بلغ صافي  عليه

 )٨ضمن بند المخزون (إيضاح رقم ا إعادة تصنيفه وتمت ،لایر سعودي ١٠٨٫٧٩٩٫٩٨٥
 التقديرات في والتغيرات المحاسبية السياسات( ٨حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 واألخطاء).

والذي تم بواسطة مقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية  يإلى تقييم األراض استنادا    -ج
 ديسمبر:  ٣١للمقييمن المعتمدين كما في 

 ٣١كما في   المقييمإسم 
  ديسمبر

  القيمة الدفترية  القيمة العادلة

 مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري
 )١٢١٠٠٠٠٩٣٠ترخيص رقم (

مليون  ٣٠٧  م٢٠١٨
  سعودي لایر

 مليون لایر ٢٤
  سعودي

شركة القرن الواحد والعشرين 
ترخيص  للتقييم العقاري وشريكه

 )١٢١٠٠٠٠٠٣٨رقم (

مليون  ٤٣١  م٢٠١٧
  سعودي لایر

 مليون لایر ٢٤
  سعودي

صندوق التنمية  قرض لصالح تم رهن سبعة من أراضي الشركة ومحطتها بمدينة الدمام  - د
 ).١٥الصناعية السعودي كما هو مبين باإليضاح رقم (

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

  

٢٣ 
 

 استثمارات عقارية  -٥

ألطراف خارجية بموجب عقود ات العقارية في أراضي ومباني يتم إيجارها ستثمارتتمثل اال  -أ
 مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  تشغيلية، وتتكون إيجار

  المجموع    مباني    يأراض  
           

  ٤٨٫١٧٠٫٣٣٦     ١٣٫٦٧٦٫١٦٤    ٣٤٫٤٩٤٫١٧٢  التكلفة
  )١٣٫٦٧٦٫١٦١(    )١٣٫٦٧٦٫١٦١(    -  المتراكم ستهالكاال

          

           القيمة الدفترية: صافي
  ٣٤٫٤٩٤٫١٧٥     ٣     ٣٤٫٤٩٤٫١٧٢  م٢٠١٨

          

  ٣٤٫٤٩٤٫١٧٥     ٣     ٣٤٫٤٩٤٫١٧٢  م٢٠١٧
          

والذي تم بواسطة مقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية  يإلى تقييم األراض استنادا    -ب
 ديسمبر:  ٣١كما في  (تقييم) للمقييمن المعتمدين

 ٣١كما في   المقييم إسم
  ديسمبر

  القيمة الدفترية  القيمة العادلة

مكتب دوحة النماء للتقييم 
ترخيص رقم  العقاري

)١٢١٠٠٠٠٩٣٠( 

 مليون لایر ٢٢٨  م٢٠١٨
  سعودي

 لایرمليون  ٣٤
  سعودي

شركة القرن الواحد 
للتقييم  والعشرين وشريكه

ترخيص رقم  العقاري
)١٢١٠٠٠٠٠٣٨( 

 مليون لایر ٢٧١  م٢٠١٧
  سعودي

 مليون لایر ٣٤
  سعودي

مايو  ٩قامت الشركة بتوقيع عقد لتأجير إحدى األراضي المملوكة لها وذلك بتاريخ   -ج
سنة،  ٢٠مليون لایر سعودي لمدة  ٢٤٢٬٥للعقد م، تبلغ القيمة اإليجارية اإلجمالية ٢٠١٨

بتاريخ  م.٢٠١٨يونيو  ٢٠شهر، ويبدأ العقد من تاريخ  ٢٧باإلضافة الى فترة سماح مدتها 
 ، ولكنكضمان حسن تنفيذمليون لایر سعودي  ٢استلمت الشركة مبلغ  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١

لم يتم البدء في تنفيذ العقد وذلك لعدم استيفاء بعض الشروط المتعلقة به، وفقا  لذلك ال يوجد 
 أثر مالي حالي على القوائم المالية للشركة.

  

  

 

  

 

 

 



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

  

٢٤ 
 

 ات فى شركات زميلةستثمارا -٦

 مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  زميلةالشركات الات في ستثمارتتكون اال  -أ
  م٢٠١٧  م٢٠١٨ نسبة الملكية   
       

  ٣٥٫٣٤٩٫٣٩٩  ٣٢٫٦٥٠٫٦٦٣ ٪٣٧٫٥٧ سطوانات الغازالمصنع السعودي ألشركة 
  ١٩٫٢٨٧٫٧٢٥  ١٩٫٧٠٣٫٢٤٩ ٪٣٥ شركة توزيع الغاز الطبيعي
  ٢٧٫٢٥٩٫٢٩٦  ٢٦٫٥٩٢٫٠٠٦  ٪٣٥  شركة غاز الشرق المحدودة

       

    ٨١٫٨٩٦٫٤٢٠  ٧٨٫٩٤٥٫٩١٨  
        

 كما يلي:ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة  الشركات الزميلة يف اتحركة االستثمار  -ب
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  

    
  ٦٤٫٢١٦٫٠٧٠   ٨١٫٨٩٦٫٤٢٠ يفتتاحالرصيد اال

  ٢١٫١٤٧٫٣٣٦   ٤٫١٨٠٫٤٧٨  صافي-أو الخسائررباحالحصة في األ
  )٣٫٤٦٦٫٩٨٦(  )٧٫١٣٠٫٩٨٠(  توزيعات أرباح مقبوضة

    

 ٨١٫٨٩٦٫٤٢٠   ٧٨٫٩٤٥٫٩١٨  الختامي الرصيد

 ديسمبر مما يلي: ٣١ للسنة المنتهية في زميلةالشركات الالحصة في نتائج تتكون   -ج
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٣٫٨٠٧٫٦٩٥  ٧٥٧٫٢٤٤ شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
  ٩١٦٫٧٧٢  ١٫٢٩٠٫٥٢٤ شركة توزيع الغاز الطبيعي
  ٦٫٤٢٢٫٨٦٩  ٢٫١٣٢٫٧١٠  شركة غاز الشرق المحدودة

      

  ٢١٫١٤٧٫٣٣٦  ٤٫١٨٠٫٤٧٨  
      



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٢٥ 
 

 (تابع) استثمارات فى شركات زميلة    -٦

  كاآلتي: حاسبا  عنها بطريقة حقوق الملكيةالمعلومات المالية للشركات الزميلة م  -أ
  صافي الربح   حقوق المساهمين  المطلوباتإجمالي   إجمالي الموجودات  المالية السنة  بلد التأسيس  الشركة إسم

        
        م٢٠١٨
  ٤٫٧٦٥٫١٧٦  ٨٦٫٩١٧٫٧٧٨  ١٥٫٢٥٦٫٣٥٠  ١٠٢٫١٧٤٫١٢٨  (مدققة) هـ١٤٣٩ذو الحجة  ٣٠  السعودية  سطوانات الغازالمصنع السعودي ألشركة 

        

  ٣٫٩٢٨٫٤٣٥ ٥٦٫٢٩٤٫٩٩٧  ١٣٫٨٤٢٫٤١٢  ٧٠٫١٣٧٫٤٠٩  )(غير مدققة م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ السعودية  شركة توزيع الغاز الطبيعي
        

  ٩٫٨٩٢٫٤٥٢ ٧٥٫٩٧٧٫١٦٠  ١٥٫٤٥٦٫٧١٣  ٩١٫٤٣٣٫٨٧٣   )غير مدققةم (٢٠١٨ديسمبر  ٣١ السعودية  شركة غاز الشرق المحدودة
        

        م٢٠١٧
  ٢٠٫٣١٠٫٧٠٢  ٩٤٫١٠١٫٩٥٥  ٣٧٫٦١٩٫٣٩٥  ١٣١٫٧٢١٫٣٥٠  (مدققة) هـ١٤٣٨ذو الحجة  ٢٩  السعودية  سطوانات الغازالمصنع السعودي ألشركة 

        

  ٢٫٦٩٠٫٢٣٥ ٥٥٫١٠٧٫٧٨٦  ١٢٫٧٢١٫٦٦٨  ٦٧٫٨٢٩٫٤٥٤  )غير مدققةم (٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  السعودية  شركة توزيع الغاز الطبيعي
        

  ١٠٫٢٧٦٫٧٢٦ ٧٧٫٨٨٣٫٧٠٤  ١٩٫٠٤٣٫٢٨٦  ٩٦٫٩٢٦٫٩٩٠  (غير مدققة) م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  السعودية  شركة غاز الشرق المحدودة
       



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٢٦ 
 

 ن خالل الدخل الشامل اآلخرم ات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلةستثمارا -٧

 من خالل الدخل الشامل اآلخر في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلةات ستثمارتتكون اال  -أ
  مما يلي: ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

 ٥٥٢٫٢٠٣٫٤٠٠  ٦٧٩٫٨٣٠٫٧٠٠ الشركة الوطنية للغازات الصناعية
  ١٦٫٢٨٣٫٣٠٠  ١٥٫٩٣٥٫١٠٠ الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

 ٢٨٧٫٤٣٦٫٦٧١  ٣٢١٫٥٢٠٫٤٦١  استثمار في صناديق لدى شركات استثمارية  وودائع استثمارية
      

  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١ 
      

أعاله بالسوق المالية السعودية (تداول) مدرجة  غيرالأدوات حقوق الملكية  االستثمارات في تم تقييم  -ب
سليمان (مكتب عبدالمجيد  بواسطة خبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقييمين "تقييم"

 عن تقييمأصدر تقريره  يوالذ ،)٣٩١٠٠٠٠١٨ترخيص رقم  –منشآت االقتصادية الدخيل لتقييم ال
  يكما فية والشركة العربية للزجاج المسطح في الشركة الوطنية للغازات الصناع ستثماراتاال
مثيلة بدول  ستخدم طريقة الشركات المماثلة لشركاتا وقدم، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و م٢٠١٨يناير ١

طريقة و ،في الشركة الوطنية للغازات الصناعيةستثمار تقييم االل وغيرها يمجلس التعاون الخليج
 االستثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح. تقييملالموجودات  يصاف

المنتهية  للسنة خرمن خالل الدخل الشامل اآلأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  فيتتمثل الحركة   -ج
  ما يلي: في ديسمبر ٣١في 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨ 

  ٣٤٠٫٣١١٫٤٤٢  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  االفتتاحيالرصيد 
  ٤٩٧٫٤٦٩٫٤٣٧  -  )أ/٣رقم  (إيضاح٩رقم  الماليللتقرير  الدوليأثر تطبيق المعيار 

 ٣٩٤٫١٢٣٫٦٩٠  ٥٣١٫٤٦٢٫٣١٩  السنةخالل  إضافات
 )٣٧٤٫٢٨٠٫٨٩٧( )٤٩٩٫٩٣٧٫١٤٩(  خالل السنةاستبعادات

 ٢٩٩٫٦٩٩  ١٢٩٫٨٣٧٫٧٢٠  التغير في القيمة العادلة
  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  القيمة يف انخفاضخسائر 

  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١   ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  لختامياالرصيد 

مارس  ٤بتاريخ المنعقد في اجتماعها الوطنية للغازات الصناعية  الجمعية العمومية للشركة توافق  -د
شركة الغاز والتصنيع األهلية في  ملكيةنسبة  تبلغ ،الشركاءعلى  نقدية أرباحعلى توزيع  م٢٠١٩

 .مليون لایر سعودي ٨١وزيعات مبلغ من هذه الت هايبلغ نصيب، وبالتالي ٪٩ رأسمال هذه الشركة
م، علما بأن ٢٠١٩ع خالل العام دفعات بنهاية كل رب ةاستالم هذه التوزيعات على أربع سوف يتم

  .م٢٠١٩ للعاملشركة ر على القوائم المالية لثر المالي لهذه التوزيعات سيظهاأل

  

  

  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٢٧ 
 

 مخزون  -٨

 مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  المخزونيتكون   -أ
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  

      
  ٩٫٨٧٢٫١٠٧   ١٨٫٨٦٦٫٥٧٥   غاز

  ١٦١٫٢٨٩٫٣٠٤   ١٣٦٫٩٩٤٫٩٦٧  )ب/٤الغاز (إيضاح رقم أسطوانات
  ١٢٫٥٩١٫٤٤٢   ٦٫٩٣٩٫٣٠٨  الغاز خزانات

  ٧١٫٩١٤٫٥٨٣   ٦٧٫٧٠٨٫٧٥٧   قطع غيار ومواد أخرى
     

   ٢٥٥٫٦٦٧٫٤٣٦  ٢٣٠٫٥٠٩٫٦٠٧  
      

  )٤٥٫٢٤٩٫٤٠٤(  )٤٠٩٫٦٠٥( راكد وبطيء الحركةمخصص مخزون 
     

   ٢١٠٫٤١٨٫٠٣٢  ٢٣٠٫١٠٠٫٠٠٢  
     

للسنة  غير مستخدمةغاز في مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة وأسطوانات حركة ال  -ب
 كما يلي: ديسمبر ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
    

  ٥٫٧٨٤٫٨٧٥  ٤٥٫٢٤٩٫٤٠٤  االفتتاحيالرصيد 
  ٣٩٫٤٦٤٫٥٢٩  -  مكون خالل السنة

  -  )٣٩٫٥٧١٫٤٦٨( أسطوانات الغازتسويات مقابل تكلفة
  -  )٥٫٢٦٨٫٣٣١(  مقابل مخزون تالفمستخدم مخصص 

   

  ٤٥٫٢٤٩٫٤٠٤  ٤٠٩٫٦٠٥   الختامي الرصيد

م التوقف عن بيع الغاز المعبأ في أسطوانات الغاز سعة ٢٠١٧قررت اإلدارة خالل العام 
م تم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كيلو جرام واستبعاد هذه األسطوانات، وفقا  لذلك وكما في  ٢٢

مليون لایر سعودي لعرضها في القوائم المالية بصافي  ٣٤تكوين مخصص مقابلها بمبلغ 
 القيمة القابلة للتحقق. 

  ديسمبر كما يلي: ٣١كما في  وتسويات أخرى الغاز سطواناتخسارة استبعاد واستبدال أ  -ج
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

     غازالسطواناتخسارة استبعاد واستبدال أ
  ٣٥٫٤٤٦٫٩٨٨  ٢٥٫٦٥٢٫٨٧١ صافي-مستخدمةغير ال

     جرامكيلو٢٢سعةالغازسطواناتألمخصص 
  ٣٩٫٤٦٤٫٥٢٩  -  مستخدمة وأخرىالغير 

     

  ٧٤٫٩١١٫٥١٧  ٢٥٫٦٥٢٫٨٧١  
     

  

  

 



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٢٨ 
 

 ذمم مدينة تجارية -٩

 مما يلي:ديسمبر  ٣١كما في  التجارية تتكون الذمم المدينة  -أ
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ٤٢٫٣٢٩٫٤٦٢  ٣٠٫٣٥١٫٦٣٩  ذمم مدينة تجارية
  )١٤٫٧٢٨٫٤٥٤(  )٨٫٦٤٤٫٤٧٦(  العمالءتسويتها مع فواتيرمبالغ محصلة لم تتم 

     

   ٢٧٫٦٠١٫٠٠٨  ٢١٫٧٠٧٫١٦٣  
     المشكوكالذمم المدينة التجاريةانخفاضمخصص 

  )٥٫٢٥٦٫٠٠٠(  )٦٫٤٣١٫٠٦٨(  في تحصيلها 
     

   ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨   ١٥٫٢٧٦٫٠٩٥  
     

للسنة  المشكوك في تحصيلها انخفاض الذمم المدينة التجاريةفي مخصص  الحركةون تتك  -ب
 ما يلي:ديسمبر م ٣١في  المنتهية

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
    

  ٢٫٢٥٦٫٠٠٠  ٥٫٢٥٦٫٠٠٠ يفتتاحالرصيد اال
  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫١٧٥٫٠٦٨  مكون خالل السنة

   

  ٥٫٢٥٦٫٠٠٠  ٦٫٤٣١٫٠٦٨  الختامي الرصيد
     

تم تصنيف الذمم المدينة التجارية المفصح عنها أعاله كموجودات مالية ويتم قياسها بالتكلفة   -ج
 .المطفأة

  أيام). ٥م: ٢٠١٧أيام ( ٤اإلئتمان لمبيعات السلع هو متوسط فترة   - د

 وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدمة -١٠

  مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  والموجودات المتداولة األخرى المدفوعات المقدمةتتكون 
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  

      
  ٣٫٠٥٨٫٥٩٢  ٢٫٧٣٨٫٤٠٨ دفعات مقدمة للموردين

  -  ١٢٫٠٧٢٫٨٨٣ غير مستخدمة وأخرىغازأسطواناتعذمم مدينة متعلقة ببي
  ٦٫٥٢٥٫٣٥٤  ٥٫٥٩٩٫١٣٦ وعهد مؤقتةذمم موظفين 

  ١٫٦٢٣٫١٤٦  ١٫٩١٨٫٤٤٤  مطالبات تأمين
  ٦٫٧٧٩٫٢٦٨  ٨٫١٥٥٫٥٤٤ مصروفات مدفوعة مقدما 

  ٦٫١٥١٫٢٠٣  ١٫١٥٤٫٨٠٩ مقابل اعتمادات مستندية دفعات
  - ٢٫٢٤٤٫٠٤٤ لالستردادالقابلةضريبة القيمة المضافة

  ٥٨٠٫٠٨٠  ٤٦٢٫٢٩٩  أخرى
     

  ٢٤٫٧١٧٫٦٤٣  ٣٤٫٣٤٥٫٥٦٧  
     

  

  

 



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٢٩ 
 

 نقد وما في حكمه  -١١

 مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  يتكون النقد وما في حكمه
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      
      

  ٦٩٫٩٩٤٫٨٢٥  ٣٨٫٤٣٥٫٩٥٥  نقد لدى البنوك
  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

     

  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  ٣٨٫٤٣٥٫٩٥٥  
      

 المعلومات القطاعية -١٢

، وال تعمل الشركة بشكل أساسي في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة العربية السعودية
  .تنطبق عليها المعلومات القطاعية

 احتياطي نظامي -١٣

٪ من رأس مال الشركة، وقررت ٣٦ ما نسبته م٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغ االحتياطي النظامي في 
م التوقف عن التحويل لهذا ٢٠١٨مارس  ٧الجمعية العامة للمساهمين غير العادية المنعقدة بتاريخ 

  االحتياطي نظرا  الستيفاء متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

 احتياطي اتفاقي -١٤

 ٣١جمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ وافق مساهمو شركة الغاز والتصنيع األهلية في اجتماع ال
 ٢٠٫٦٥٥٫٥٥٧م على توصية مجلس اإلدارة بتحويل رصيد االحتياطي االتفاقي البالغ ٢٠١٨مايو 

مليون لایر سعودي إلى حساب األرباح المبقاة النتفاء الغرض من تكوينه، وبناء  عليه تم تحويل 
  م.٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةل رصيد االحتياطي االتفاقي إلى األرباح المبقاة خال

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي -١٥

م وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية ٢٠١٨سبتمبر  ٢٧هـ الموافق ١٤٤٠محرم  ١٧بتاريخ 
مليون لایر سعودي، بغرض إنشاء خطوط  ٢٠٣الصناعية السعودي للحصول على قرض بمبلغ 

ألف طن في جميع فروع الشركة،  ٧٥٠زيع الغاز بطاقة انتاجية تبلغ ومناطق مناولة لتعبئة وتو
وذلك مقابل رهن سبعة من أراضي الشركة ومحطتها بالدمام وتقديم سندات ألمر، كذلك تحتوي 
االتفاقية على تعهدات من ضمنها المحافظة على نسب مالية معينة. يقوم الصندوق باستقطاع 

مليون لایر سعودي مقدما  حسب العقد. تمت جدولة سداد  ١٦٫٢تكاليف تقييم المشروع والبالغة 
 ١٤هـ الموافق ١٤٤١صفر  ١٥القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيم اعتبارا  من 

  م لم تستلم الشركة أي مبلغ من القرض.٢٠١٨ ديسمبر ٣١م. بتاريخ ٢٠١٩أغسطس 

  

  

  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٣٠ 
 

  مكافأة نهاية خدمة العاملين -١٦

ة إجراء ، فقد نفذت اإلدار(منافع الموظفين) ١٩المحاسبة الدولي رقم وفقا  ألحكام معيار   -أ
 وم ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لتزاماتها من المكافآت المحددة كما في لتقييم القيمة الحالية ال

الدفع بموجب األنظمة المحلية المستحقة  العاملينخدمة م المتعلقة بمكافآت نهاية ٢٠١٧
رية الرئيسية المستخدمة فتراضات اإلكتواما يلي اال في، تعاقدية ذات الصلةتفاقيات الواال

 المحدد:لتزام المكافآت في حساب ا
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  %٣  %٣٫٥ نسبة الخصم
  %٣٫٨  %٤ النسبة المتوقعة من زيادة الراتب

الربح أو المحملة على قائمة  )(ضمن تكلفة العاملين فيما يلي تحليل بصافي تكاليف المكافآت  -ب
  ديسمبر: ٣١للسنة المنتهية في الخسارة 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٠٫١٢٢٫٤٧٣  ٢٤٫٥٩٣٫٩٥٤ تكلفة خدمات حالية
  ٤٫٩٩٠٫٢٤٩٤٫٩٩٠٫٢٤٩  ٦٦٫٫٢٠٤٢٠٤٫٫٣٧٤٣٧٤  تكلفة فوائد

      

  ١٥٫١١٢٫٧٢٢١٥٫١١٢٫٧٢٢  ٣٠٣٠٫٫٧٩٨٧٩٨٫٫٣٢٨٣٢٨  
    

  ما يلي:م ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  العاملينخدمة مكافأة نهاية الحركة في تتكون   -ج
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٧٦٫٠٤٣٫٦٩٨   ١٨٠٫٥٠٦٫٤٣٨  االفتتاحيالرصيد 
  ١٥٫١١٢٫٧٢٢   ٣٠٫٧٩٨٫٣٢٨ محمل على قائمة الدخل

  )٧٫٨٩٢٫٢٣٦(  )٩٫٨٨٢٫٤٠٦( خالل السنة اتمدفوع
     نهاية خدمة العاملين (مضمنةخططأرباح إعادة قياس

  )٢٫٧٥٧٫٧٤٦(  )١٣٫٠٢٢٫٢٨٥(  في قائمة الدخل الشامل اآلخر)
      

  ١٨٠٫٥٠٦٫٤٣٨١٨٠٫٥٠٦٫٤٣٨   ١٨٨١٨٨٫٫٤٠٠٤٠٠٫٫٠٧٥٠٧٥    الرصيد الختاميالرصيد الختامي

 ومطلوبات متداولة أخرى ذمم دائنة تجارية -١٧

 مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  تتكون الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى
  م٢٠١٧  م٢٠١٨ 

    
  ٣٦٫٢٠٠٫٣٣٢  ٣٤٫٠٨٦٫٦٨٩ ذمم دائنة تجارية

 ١٢٫٤٧٢٫٩٣٠ ١١٫١٨٦٫٩٦٣مصروفات مستحقة
 -  ٢٫٩٥٠٫٠٠٠ دفعات مقدمة من العمالء

 ٢٣٫٢٤٤٫٥٨٧ ٢٣٫٧٨٢٫٩٧٦ مبالغ محصلة تحت التسوية
  ٣٫٢٦٢٫٢٨٠  ٣٫٨٠٦٫٣٨٠  عمالءتأمين 

  ٢٫٩٨٠٫٩٨٦  ٢٫٩٤٠٫٧٣٩ لموظفينالخيري وصندوق جزاءات االصندوق 
  ٣٥٫٤٨٦٫٣١٨  ٣٧٫٠٧٦٫١٠٨ دائنو توزيعات أرباح المساهمين

  ٣٫٠٥٤٫٨٧٨  ٢٫٨٧٦٫٧١٤  واللجان المنبثقة منها  حضور أعضاء مجلس اإلدارة تمكافآت وبدال
      

١١٦٫٧٠٢٫٣١١  ١١٨٫٧٠٦٫٥٦٩  
    



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٣١ 
 

 أخرى مخصصات -١٨

  مما يلي: ديسمبر ٣١كما في  األخرى تتكون المخصصات  -أ
 

  م٢٠١٧   م٢٠١٨ 
      

     مخصص زكاة شرعية يتعلق بمطالبات
  ٤١٫١٧١٫٩٠٣    ٤١٫١٧١٫٩٠٣ متنوعة لربوط زكوية معترض عليها

  ١٢٫٣٤٨٫٤٥٦   ٢٫٨٤٣٫٦٩٢   وأخرى مخصص قضايا عمالية وغي
     

 ٥٣٫٥٢٠٫٣٥٩   ٤٤٫٠١٥٫٥٩٥  

 ما يلي:ديسمبر م ٣١في  للسنة المنتهيةفي المخصصات األخرى  تتكون الحركة  -ب
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  

    
  ٤٨٫٤٢٨٫١٩١   ٥٣٫٥٢٠٫٣٥٩  يفتتاحالرصيد اال

  ٨٫٢٠٠٫٠٠٠   -  مكون خالل السنة
  -   )٤٫٧٠٨٫٥٩٦( خالل السنةوأخرىقضايا عمالية–عكس مخصص

  )٣٫١٠٧٫٨٣٢(  )٤٫٧٩٦٫١٦٨(  مستخدم خالل السنة
    

  ٥٣٫٥٢٠٫٣٥٩   ٤٤٫٠١٥٫٥٩٥   الختامي الرصيد
      

   الزكاة الشرعية  -١٩

 على السنة ةالمحملالزكاة الشرعية   - أ

ها وفقا  للوعاء الزكوي احتسابديسمبر تم  ٣١المحملة على السنة المنتهية في  الشرعية الزكاة
  من العناصر التالية:الذي يتكون 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٩٧٫٨٧٨٫٦١١   ١٥٣٫٥٥٥٫٧٤٥   )أ(                                            المعدل ربح السنة
  ١٫٣٣٦٫٥٧٢٫٨٤١   ١٫٩٨٩٫٩٦٦٫٧٢٧   الشرعية العناصر الخاضعة للزكاة

  )١٫٢٥٠٫٠٣٣٫٦١٠(  )١٫٩٧٩٫١٢٢٫٧٠٣(  قصا : العناصر الغير خاضعة للزكاة الشرعيةنا
      

  ٢٨٤٫٤١٧٫٨٤٢   ١٦٤٫٣٩٩٫٧٦٩   (ب)                                              الوعاء الزكوي
      

  ٧٫١١٠٫٤٤٦   ٤٫١٠٩٫٩٩٤   يهما أكبر٪ من (أ) أو (ب) أ٢٫٥لزكاة بنسبة ا
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٣٢ 
 

 (تابع)الشرعية الزكاة  -١٩

  المستحقة الشرعية الزكاة  -ب

  كما يلي: ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  المستحقةالشرعية الزكاة الحركة في 
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
     

  ٩٫٨٨٥٫٧١١   ١١٫٩١٥٫٩٠٣  االفتتاحيالرصيد 
  ٧٫١١٠٫٤٤٦   ٤٫١٠٩٫٩٩٤  المكون خالل السنة
  )٥٫٠٨٠٫٢٥٤(  )٥٫٠٠٥٫٨٦٢(  المسدد خالل السنة

      

  ١١٫٩١٥٫٩٠٣   ١١٫٠٢٠٫٠٣٥   الرصيد الختامي 

 الزكوي موقف الربط  -ج

رت الهيئة العامة للزكاة م. أصد٢٠٠٤الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام قامت 
نتج  ما م،٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥للشركة لألعوام من  النهائي الربط الزكوي "الهيئة"والدخل 

مليون لایر سعودي، حيث قامت الشركة  ٣٩عنه التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ 
باالعتراض على هذه الفروقات لدى اللجان المختصة وفقا  للنظام، ولم يتم االنتهاء من هذا 

مليون لایر  ٣٩األمر حتى تاريخه، وتم تقديم ضمان بنكي للهيئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ 
  بهذا الخصوص. سعودي

الربط الزكوي النهائي  "الهيئة"ئة العامة للزكاة والدخل م أصدرت الهي٢٠١٧خالل العام 
م. االلتزام الزكوي اإلضافي الناتج عن هذه ٢٠١٠م و٢٠٠٩م ، ٢٠٠٨للشركة لألعوام 

تم االعتراض عليه من قبل الشركة. ومليون لایر سعودي،  ٥٨٫٥الربط الزكوي النهائي بلغ 
الشركة بخصوص هذا الربط الزكوي، فإن للشركة  الزكوي مستشارالعلى مراجعة  بناء  

أسباب قوية صالحة لتقديم اعتراض للهيئة لمراجعة الربط الزكوي لصالحها، بحيث ال 
يترتب عليه أي التزامات جوهرية تؤثر في القوائم المالية. قامت الشركة بدفع مبلغ قدره 

إلى اللتزام الزكوي اإلضافي وقدمت خطاب اعتراض مليون لایر سعودي مقابل ا ١٫٧
  مليون لایر سعودي المتبقي من الربط الزكوي. ٥٦٫٨على مبلغ  "الهيئة"

لى الهيئة العامة م إ٢٠١٧م  حتى ٢٠١١قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من 
وتم دفع مبلغ الزكاة، وحصلت على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها  "الهيئة"للزكاة والدخل 

  م.٢٠١٩أبريل  ٣٠حتى 
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٣٣ 
 

 إيرادات -٢٠

 مما يلي: ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة اإليراداتتتكون 
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  
        

  ١٫٨٦٠٫٠٧٦٫٠٦٩     ١٫٧٨٣٫٨٦٦٫١٨٤   مبيعات الغاز
  ١١٩٫٦١٢٫٤٩٢     ٩٩٫٢٦٠٫١٠٥  التمديداتوقطعالغازمبيعات أسطوانات وخزانات

  ١١٫٣٧٤٫٠٦٦     ١٧٫٠٠٦٫١٠١  إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
  )٥٫٩٢٨٫٤٣٣(    )٣٫٦٨٩٫٠١٤(  مردودات المبيعات

       

   ١٫٩٨٥٫١٣٤٫١٩٤     ١٫٨٩٦٫٤٤٣٫٣٧٦  
       

 اإليراداتتكلفة  -٢١

 مما يلي: ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة اإليراداتتتكون تكلفة 
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  
        

  ١٫٢٢٤٫٩٤٨٫٥٧٢    ١٫١٧٠٫٢٦٦٫٧٢٦  تكلفة الغاز
  ٢١٩٫٨٦١٫٢٦٩    ٢٤٠٫٧٦٠٫٧٦١  تكلفة العاملين

  ٩٠٫٤١٨٫٤٠٥    ٦٩٫٧٦٧٫٤٦٧ التمديداتوقطعالغازأسطوانات وخزاناتتكلفة 
  ٥١٫٢٠٠٫٤٩٢    ٥٤٫٢٤٩٫٠٠٣  قطع غيار أخرى

  ٧٩٫٣٢٨٫٨٥٥    ٧٨٫٧١٩٫٤٦٣ ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 
  ٢٦٫١٦٧٫٥٣٦    ٣٠٫٩٥٥٫٧٧٤ التشغيلمصروفات 

  ١٢٫٣٤٧٫٢٤٣    ١٠٫٢٨٣٫٧٥٧  مصروفات التأمين
  ١٫٦٣٣٫٦٢٥    ٦٨٢٫٥٠٦  إصالحات خارجية

       

  ١٫٧٠٥٫٩٠٥٫٩٩٧    ١٫٦٥٥٫٦٨٥٫٤٥٧  
       

 مصروفات بيع وتسويق -٢٢

  ديسمبر مما يلي: ٣١للسنة المنتهية في البيع والتسويق مصروفات تتكون 
  م٢٠١٧   م٢٠١٨  

        
 ٣٥٫٢٠٥٫١١٨   ٤٣٫٤٨٣٫٥١٦  تكلفة العاملين

 ٥٫٢٢٥٫٠٠٠   ٣٢٩٫٠٠٠ استشارات فنية
 ٦٣٧٫١٠٥   ٣٢٩٫٩١٤ دعاية وإعالن

 ٤٫٩٥٥٫٧١٧    ٥٫٧٥٤٫٥٤٩ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 
  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫١٧٥٫٠٦٨ الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها انخفاضمخصص 

  ٢٫٨٨٠٫٩٤٠     ٥٫٦٧٥٫٨٤٣  أخرى
       

  ٥١٫٩٠٣٫٨٨٠    ٥٦٫٧٤٧٫٨٩٠   

  

  

  

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
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٣٤ 
 

 مصروفات عمومية وإدارية -٢٣

  ديسمبر مما يلي: ٣١تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 
  م٢٠١٧   م٢٠١٨  

        
  ٢٩٫٩٧٧٫٣٢٠    ٤٧٫٩٦٧٫٣٧٠  العاملينتكلفة 

 ٢٫٨٢٩٫٣٠٨   ٣٫٣٣٩٫٨٥٢واللجان المنبثقة منهابدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 ٤٫٨٠٩٫٢٨٦   ٤٫٧٧٠٫١١٤ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 ٢٫٣٢٤٫٢١٨   ٢٫٥٨٤٫٦٧٤هاتف وكهرباء ومياه
   ٣٫٢٥٥٫٠٤٩   ٢٫٥٨٤٫٥٧٨رسوم تأشيرات ورخص

 ٤٢٧٫٠٥٧   ٢٨٠٫٩٧٥ وصيانةإصالح 
  ١٫٩١٧٫٦٦٢   ١٫٤٤٩٫٠٦٥ تأمين

  ٧٫٥٤٤٫٣٣٤   ٧٫٠٤٤٫٢٨٨استشارات فنية وإدارية
  ٨٫٢٠٠٫٠٠٠    - مطالبات محتملةمخصص 

  ٧٫٢٦٠٫٨٥٧    ٧٫٢٢٠٫٦٧٩ دعم فني ورخص تطبيقات الحاسب اآللي
    ٨٫٤١٩٫٠٥٨    ٧٫٦٨٧٫٣٢٥  أخرى

       

  ٧٦٫٩٦٤٫١٤٩    ٨٤٫٩٢٨٫٩٢٠  

 صافي - أخرى اتستثماراإيرادات  -٢٤

  مما يلي: ديسمبر ٣١في المنتهية للسنة صافي  - األخرى اتستثمارتتكون إيرادات اال
  م٢٠١٧   م٢٠١٨  

        
 ٢٠٫٢٦٢٫٦٦٢   ٢٥٫٨٤٩٫٥٧٦قصيرة األجلاستثماراتوفي أدوات حقوق الملكيةاستثمارات 

  ٢٫٩٧٣٫٣٣٣    ٢٫٦٩٥٫٠٠٠  استثمارات عقارية
      

  ٢٣٫٢٣٥٫٩٩٥    ٢٨٫٥٤٤٫٥٧٦  
       

 صافي -) أخرى مصروفاتإيرادات ( -٢٥

 مما يلي: ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة  صافي -خرى األ) مصروفاتالتتكون اإليرادات (
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  
        

  ٥٫٢٩١٫١٢٤    ٥٫٤٩٧٫٥٧٣ إيجار محالت التوزيع واألقفاص
  ٥٫٢٨٦٫٥٨٧    ٤٫١٩٨٫٨٠٧صافي-أرباح (خسائر) رأسمالية

  -    ٤٫٧٠٨٫٥٩٦ وأخرىقضايا عمالية–عكس مخصص مطالبات محتملة
  ٤٫٠٤٧٫٥٢٦    ٦٩٩٫٧٠٥  صافي –متنوعة 

       

  ١٤٫٦٢٥٫٢٣٧    ١٥٫١٠٤٫٦٨١  
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٣٥ 
 

  ربحية السهم -٢٦

على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة، الربح المخفض للسهم السهم  ربحية احتسابم ت
  ديسمبر:  ٣١، كما في لم تصدر الشركة أي أدوات مخفضةهو نفس الربح األساس للسهم، حيث 

  م٢٠١٧    م٢٠١٨  
        

  ١٢٧٫٣٤٦٫٧٧٣   ١١٧٫١٤٧٫٩٧٩  السنة  ربح
       

  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
       

  ١٫٧٠    ١٫٥٦  ربحية السهم األساسي والمخفض 
       

 وزيعات األرباحت -٢٧

وافق مساهمو شركة الغاز والتصنيع األهلية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 
اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع م على تفويض مجلس ٢٠١٨مارس  ٧

م، وبناء  على ذلك أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع ٢٠١٨سنوي عن العام المالي 
عن الربع األول  ع أرباح نقدية على مساهمي الشركةم بتوزي٢٠١٨مايو  ١٠األهلية بتاريخ 

٪ من القيمة اإلسمية للسهم على ٤وذلك بنسبة  م،٢٠١٨والثاني والثالث والرابع من السنة المالية 
  النحو التالي:
  تاريخ السداد  المبلغ الموزع  م٢٠١٨السنة المالية     

      
  م٢٠١٨مايو  ٢٧  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الربع األول

  م٢٠١٨أغسطس  ١٢  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الثانيالربع 
  م٢٠١٨أكتوبر  ٢٤  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الثالثالربع 

  م٢٠١٨ديسمبر  ١٩  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  الربع الرابع
    

     ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  اإلجمالي
    
    

  م حسب البيانات المذكورة أعاله.٢٠١٨تم دفع األرباح الخاصة بالعام 

م بتوزيع أرباح نقدية ٢٠١٩ مارس ١٧أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع االهلية بتاريخ 
م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  ٢٠١٩من السنة المالية  األولعلى مساهمي الشركة عن الربع 

مليون سهم حصة السهم الواحد  ٧٥مليون لایر سعودي. عدد األسهم المستحقة لألرباح  ٣١٫٨٧
حقية للمساهمين ٪ ، تاريخ األ٤٫٢٥لایر سعودي، نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم  ٠٫٤٢٥

والمقيدين  ذي سيتم اإلعالن عنه الحقا ،الانعقاد الجمعية العامة والمالكين لألسهم نهاية تداول يوم 
  .ل يلي تاريخ االستحقاقفي سجل الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداو

من السنة المالية  األولمساهمي الشركة عن الربع على  أوصى المجلس على توزيع استثنائي أيضا  
مليون لایر سعودي. عدد األسهم المستحقة لألرباح  ١٦٫٨٧م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  ٢٠١٩

سمية للسهم لایر سعودي، نسبة التوزيع من القيمة اإل ٠٫٢٢٥مليون سهم حصة السهم الواحد  ٧٥
الذي  انعقاد الجمعية العامة وألسهم نهاية تداول يوم ٪ ، تاريخ األحقية للمساهمين المالكين ل٢٫٢٥

والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول  سيتم اإلعالن عنه الحقا ،
  د)./٧يضاح رقم (، وفقا لإليلي تاريخ االستحقاق
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 أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٨

  ديسمبر فيما يلي: ٣١للسنة المنتهية في تتمثل األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
  م٢٠١٧  م٢٠١٨    

 الرصيد مبلغ المعاملة الرصيد مبلغ المعاملة معاملةطبيعة ال إسم الشركة
           

  -  ١١٤٫٣٥٢٫٣٥٠  ٣٫٨٤٣٫٤٢٠ ٨٦٫٩٠٤٫٧٢١  مشتريات  ٪)٣٧ سطوانات الغاز (نسبة الملكيةالمصنع السعودي أل
       

 
  كما رصيد المعاملة  مبلغ المعاملة للسنة  كما رصيد المعاملة  مبلغ المعاملة للسنة    
  ديسمبر ٣١في   ديسمبر ٣١المنتهية في   ديسمبر ٣١في   ديسمبر ٣١المنتهية في     

  م٢٠١٧  م٢٠١٧  م٢٠١٨  م٢٠١٨  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
      

      عضاء مجلس اإلدارةأآت مكاف
من مجلس واللجان المنبثقة 

  :اإلدارة
          

  ٣٫٠٥٤٫٨٧٨  ٢٫٨٧٦٫٧١٤٣٫٨١٨٫٦٢٦  ٣٫٨٤٤٫٧٧٠مكافآت 
 -  ٩٦٧٫١٩٨  -  ١٫١٣٦٫٥٥٣ مصاريف وبدالت 
 - -  ٣٤١٫٦٣٤  ٣٤١٫٦٣٤  تمثيل في مجلس إدارة شركات زميلة 
        

         :التنفيذيةاإلدارة 
 -  ٤٫٧٣٤٫٧٤٧  -  ٥٫٣٩٥٫١٨١ مزايا سنوية 
  ١٢٢٫٢٣٤  ٢٦٤٫٥٣٠١٢٢٫٢٣٤  ٢٦٤٫٥٣٠ مكافأة نهاية الخدمة 
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 محتملة  اتلتزاما -٢٩

م، تم خالل ٢٠١٢إلى حادث انفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الرياض في العام باإلشارة   - أ
العام ضد م استالم الئحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء ٢٠١٧شهر مايو 

ئي برد الدعوى المقامة م صدر حكم ابتدا٢٠١٨أبريل  ٢٦الشركة وخمسة أطراف أخرى. بتاريخ 
م الئحة دعوى أقامتها وزارة النقل ضد ٢٠١٨أغسطس  ٧استلمت الشركة بتاريخ  .ضد الشركة

الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعاله، ووفقا  لمكتب المحاماة المختص بتقديم االستشارة 
القانونية للشركة بخصوص هذه الدعوى القضائية، فإنه ال يمكن الجزم بما سيصدر من حكم في 
هذه القضية ولكن موقف الشركة القانوني قوي وذلك بناء  على الحكم الذي صدر في القضية 

 .المقامة من قبل المدعي العام كما ذكر أعاله

شركة من قبل موردين وأطراف أخرى قضائية أخرى مقامة ضد ال ىباإلضافة لذلك، توجد دعاو
 ىالقانوني للشركة فإن هذه الدعاو في المحاكم، وبناء  على إفادة المستشار قيد النظرما زالت 

إن  -القضائية ال يمكن تحديد مبالغ لها، لذا فإن االلتزامات المالية التي قد تنتج عن هذه القضايا 
  ال يمكن تحديدها وتسجيلها بدفاتر الشركة في الوقت الحالي. - وجدت 

) فإنه لدى الشركة ربوط زكوية لسنوات مختلفة مازالت ج/١٩كما هو مبين في (اإليضاح رقم   -ب
. إن المحصلة النهائية لهذه الربوط اليمكن تحديدها "الهيئة"ة العامة للزكاة والدخل دى الهيئمعلقة ل

  في الوقت الحالي. 

  قامت الشركة بتكوين مخصصات لبعض االلتزامات أعاله في القوائم المالية.

مليون  ٣٩بمبلغ  "الهيئة"لى الهيئة العامة للزكاة والدخل لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إ  - ج
مليون لایر سعودي) يخص الربوط الزكوية للشركة لألعوام من  ٣٩م: ٢٠١٧ سعودي (لایر

لى )، وخطاب ضمان بنكي مقدم إج/١٩م كما تم ذكره في (اإليضاح رقم ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥
م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٢٨٠بمبلغ  "أرامكو السعودية" شركة الزيت العربية السعودية

  ص توريد المنتجات البترولية.مليون لایر سعودي) يخ ١٩٥

م ٢٠١٨ ديسمبر ٣١اآلالت والمعدات في و الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات بلغت قيمة االرتباطات  -د
 .مليون لایر سعودي) ٢٤٩٫٥م : ٢٠١٧(  مليون لایر سعودي ١٨٩٫٨مبلغ 
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 األدوات المالية -٣٠

  :قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -أ

العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف القيمة 
راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض 

من حجم عملياتها  أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا  
  ء معاملة بشروط سلبية.أو إجرا

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة 
أو خدمات تسعير أو هيئة  منتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية أو وسيط أو مجموعة صناعةو

على أساس  وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة ،تنظيمية
 تجاري.

. عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا  
إلى المدخالت  تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا  

  المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:

(في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن  : أسعار مدرجة غير معدلة١المستوى 
  الحصول عليها في تاريخ القياس).

وهي قابلة للمالحظة ( ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ٢المستوى 
(أو بصورة غير مباشرة) مشتقة من  مثل األسعار للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )

  األسعار.

: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة ٣المستوى 
  (مدخالت غير قابلة للمالحظة).

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك 
 تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية وهي ال ،توياتها في تسلسل القيمة العادلةمس

قارب القيمة العادلة التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية ت والمطلوبات المالية
  ة.بصورة معقول
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  (تابع) األدوات المالية -٣٠

  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١   
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
              استثمارات في    
              أدوات حقوق    
              الملكية بالقيمة    
              من خالل العادلة    
              الدخل الشامل  –القيمة العادلة   
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  اآلخر  أدوات التحوط  
                  

                  الموجودات المالية
  -  -  -  -  ٣٨٫٤٣٥٫٩٥٥  ٣٨٫٤٣٥٫٩٥٥  -  -  نقد وما في حكمه

 ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  -  - ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١ ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  - ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  -في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  استثمارات
  -  -  -  -  ١٥٫٢٧٦٫٠٩٥  ١٥٫٢٧٦٫٠٩٥  -  -  ذمم مدينة تجارية
  -  -  -  -  ٢٥٫٧٢٧٫٧٢٤  ٢٥٫٧٢٧٫٧٢٤  -  -  ذمم مدينة أخرى

             

 ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  -  - ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١ ١٫٠٩٦٫٧٢٦٫٠٣٥  ٧٩٫٤٣٩٫٧٧٤ ١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١  -  اإلجمالي 
                  

                  المطلوبات المالية
  -  -  -  -  ١١٨٫٧٠٦٫٥٦٩ ١١٨٫٧٠٦٫٥٦٩  -  -  ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

  -  -  -  -  ١١٫٠٢٠٫٠٣٥  ١١٫٠٢٠٫٠٣٥  -  -  الزكاة الشرعية المستحقة

  -  -  -  -  ١٢٩٫٧٢٦٫٦٠٤ ١٢٩٫٧٢٦٫٦٠٤  -  -  اإلجمالي 
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  (تابع) األدوات المالية  -٣٠

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
              استثمارات في    
              أدوات حقوق    
              الملكية بالقيمة    
              العادلة من خالل    
              الدخل الشامل  –القيمة العادلة   
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  اآلخر  أدوات التحوط  
            

                  الموجودات المالية
  -  -  -  -  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  -  -  نقد وما في حكمه

  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  -  -  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  -  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  -  استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
  -  -  -  -  ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨  ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨  -  -  ذمم مدينة تجارية
  -  -  -  -  ١٧٫٣٥٨٫٢٩٥  ١٧٫٣٥٨٫٢٩٥  -  -  ذمم مدينة أخرى

             

  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  -  -  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  ١٫٠٠٥٫٦٢١٫٤٩٩  ١٤٩٫٦٩٨٫١٢٨  ٨٥٥٫٩٢٣٫٣٧١  -  اإلجمالي 

            
                  المطلوبات المالية

  -  -  -  -  ١١٦٫٧٠٢٫٣١١  ١١٦٫٧٠٢٫٣١١  -  -  ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
  -  -  -  -  ١١٫٩١٥٫٩٠٣  ١١٫٩١٥٫٩٠٣  -  -  الزكاة الشرعية المستحقة

  -  -  -  -  ١٢٨٫٦١٨٫٢١٤  ١٢٨٫٦١٨٫٢١٤  -  -  اإلجمالي 
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 األدوات المالية (تابع) -٣٠

 إدارة مخاطر األدوات المالية:  -ب

لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  الشركةتتعرض أنشطة 
  .رأس المال ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد 
لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية  الشركة الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض

  ديسمبر:  ٣١كما في  والذمم المدينة األخرىوالذمم المدينة التجارية 
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
       

  ١٠٩٫٩٩٤٫٨٢٥  ٣٨٫٤٣٥٫٩٥٥ نقد وما في حكمه
  ٢٢٫٣٤٥٫٠٠٨  ١٥٫٢٧٦٫٠٩٥ ذمم مدينة تجارية
  ١٧٫٣٥٨٫٢٩٥  ٢٥٫٧٢٧٫٧٢٤  ذمم مدينة أخرى

 ١٤٩٫٦٩٨٫١٢٨  ٧٩٫٤٣٩٫٧٧٤  اإلجمالي 
     

 .القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان

 :تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي

  عالي.األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني   

 الديون الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص  التجارية واألخرى الذمم المدينة
 المشكوك في تحصيلها.

العمالء عن طريقة  بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الشركةتقوم 
بالحد من مخاطر االئتمان التي  الشركةالمحددة. تقوم  اإلجراءاتللسياسات و المراقبة وفقا  

المدينة القائمة  لكل عميل ومراقبة الذمم يائتمان حدتتعلق بالعمالء عن طريق وضع 
لمخاطر  الشركةبصورة مستمرة. يتم مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض 

  .جوهرية الديون المعدومة غير

  السيولةمخاطر 

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء 
أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على  بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن

كل االلتزامات المتعلقة  .وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لهابيع موجودات مالية ما بسرعة 
  باألدوات المالية تستحق خالل أقل من سنة.

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة 
. للشركةاألخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية  ئتمانيةبنكية والتسهيالت االالتسهيالت الو

البضاعة أو  عند تسليم بأن يتم سداد المبالغ نقدا   بالشركةتنص شروط المبيعات الخاصة 
  .على أساس البيع باألجل

  



  الغاز والتصنيع األهلية شركة 

  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
  

٤٢ 
 

  (تابع) األدوات المالية -٣٠
 إدارة مخاطر األدوات المالية: (تابع)  -ب

 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في 

األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على  السوق مثل أسعار صرف العمالت
السوق إلى إدارة  أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر الشركةدخل 

 .سوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائدالتعرض لمخاطر ال
 مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة 
من قرض أي مبلغ  لم تستلم الشركة. ةوتدفقاتها النقدي للشركةبالسوق على المركز المالي 

  .التنمية الصناعية السعوديصندوق 
 مخاطر أسعار السلع

مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي 
 وتدفقاتها النقدية. الشركةليف فيه على تكا من تأثير غير مرغوب الشركةتتعرض لها 

، يتم تنفيذ الغاز خزاناتسطوانات وأو غاز البترول المسالة هي مشتريات الشركة الرئيسي
 .ينمع المورد ةثابت وبأسعاراألجل  ةطويل عقودخالل  من هذه المشتريات
 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في 
مالت التجارية العمالت عند إدراج المعا . تنشأ مخاطرصرف العمالت األجنبيةأسعار 

معظم  .الشركةبعمالت تختلف عن عملة  بهاالمستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف 
تعامالت الشركة بالعملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي، الذي تم تثبيت سعر صرفه مقابل 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  ."ساما" من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي اللایر السعودي
  لم يكن لدى الشركة أي أصول وخصوم جوهرية مهمة بالعمالت األجنبية. ،م٢٠١٧و

 إدارة رأس المال
ن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة تكم

يراقب . ألعمال الشركةعلى التطوير المستقبلي  والمحافظة ،والسوق ينوالدائن ينالمستثمر
 س المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمينأمجلس اإلدارة العائد على ر

 .العاديين

  أرقام المقارنة -٣١

  تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

  عتماد القوائم الماليةا -٣٢

  الموافق هـ١٤٤٠ رجب ١٠من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار
  م.٢٠١٩ مارس ١٧

  

  
   

  


