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والتصنیع األھلیةشركة الغاز 
(شركة مساھمة سعودیة)

وجزة الماألولیةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

٩

معلومات الشركة  -١
بتاریخ ١٠١٠٠٠٢٦٦٤رقمالسجل التجاريبموجبمسجلة في الریاض ،الغاز والتصنیع األھلیة ("الشركة") شركة مساھمة سعودیةشركة 
ملیون سھم. یمتلك صندق اإلستثمارات العامة ٧٥یتكون رأس مال الشركة من ). م١٩٦٣دیسمبر ٩(الموافق ھـ ١٣٨٣جمادى األول٢٢

من إجمالي عدد اسھم الشركة. ٪١٠٫٩١نسبة 
الغاز وشركةالسعودیةوالتصنیع الغاز شركةبدمج القاضي ھـ٣/١٢/١٣٨٠بتاریخ٧١٣رقم الكریم الملكي المرسوم بموجب الشركةتأسست
تم وقد ،ھـ  ٠١/٠١/١٣٨١/ش بتاریخ  ٢٨٤٣رقمالتجارة وزیر معاليخطاب وبموجب الشركتین،لكلتا العمومیة الجمعیةبموافقة وذلك األھلیة 
نشاط تمارس التي المؤسسات كافة بدمج ھـ ١٣/٠٦/١٣٨٤بتاریخ٨٢٠رقم الوزراءمجلسقرار صدر ثمھـ ، ١٣٨٣عام الفعلي اإلندماج

رأسھـ ١٤/١١/١٣٩٥بتاریخ ١٦١٥رقمالوزراءمجلسقرار حددوقد األھلیة،والتصنیعالغاز شركةفيالسعودیةالعربیةبالمملكةالغاز 
/ص بتاریخ٦٥٩رقم الصناعة والكھرباءوزارة من الصادر الصناعيالترخیصبموجب ھـ ٠١/٠١/١٣٩٦بتاریخعملھاوبدایة الشركةمال
. م٢٠/١١/١٩٩٦الموافق بتالریخ ھـ ٠٩/٠٧/١٤١٧

العربیةالمملكةداخلالصناعیةوالغازاتومشتقاتھھبأنواعالغاز وتسویقوتصنیعبإستغاللالمتعلقةاألعمالبجمیعالقیامتشمل أنشطة الشركة  
بجمیعالقیام و ،وملحقاتھا الغاز شبكات وصیانةإنشاءو وملحقاتھا  الغاز وخزاناتوأسطواناتأقفاصوصیانةوتصنیع بیعو،وخارجھاالسعودیة
ومعالجةالطاقةإنتاجفىالمشاركةأوإنشاءو ،والزجاجوالبتروكیمیائیةوالكیمیائیةالبترولیةالموادوتسویقونقلبصناعةالمتعلقةاألعمال

.الشركةلصالحواإلیجار بالبیعواستثمارھا علیھاالمبانيإلقامةاألراضيوشراء العقاراتتملك ، باإلضافة إلى البیئیةوالخدمات المیاه 

، المملكة العربیة السعودیة. ١١٤٢١، الریاض ٥٦٤إن العنوان المسجل للشركة ھو ص. ب 

لدى الشركة الفروع التالیة: 
التاریخرقم السجل التجاري الفرع
ھـ١٠١٠٤٢٩٦٨٧٢٣/٣/١٤٣٦الریاض
ھـ٢٠٥٠٠٠١٥٥١٧/٨/١٣٨٣الدّمام
ھـ١١٣١٠٠٤٠٨٩٦/٤/١٤٠٢بریدة

ھـ٣٦٥٠٠٦٧٠٧١٨/٣/١٤٠٢المدینة المنّورة
ھـ٤٠٣٠٠٣٢٥٠٣١٩/٢/١٤٠٢جدة
ھـ ٤٧٠٠٠٠٣١٧٧٧/٨/١٤٠٩ینبع

ھـ٥٨٥٥٠٠٤٣٦٦٢٥/١٢/١٤٠٢خمیس مشیط
ھـ٤٠٣٢٠٠٧٣٦٧٢٠/٩/١٤٠٢الطائف

. الموجزةاألولیةھذه الفروع في ھذه القوائم المالیةونتائج أعمال  تم إدراج موجودات ومطلوبات

أسس اإلعداد -٢
المالي  ریر "التق٣٤الدولي رقم المحاسبة لمعیار  وفقاً ٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستة لفترة  الموجزة األولیةعداد ھذه القوائم المالیة إتم  
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. "  ولي األ

لشركة.باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة ل الموجزة األولیة تم عرض القوائم المالیة  
إلىجنباً قراءتھا أن یتم ویجبالسنویة،المالیةالقوائم فيالمطلوبةواالفصاحاتالمعلوماتكافةالموجزةاألولیة المالیةالقوائم ھذهتتضمنال

، ٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةأشھر  الستةفترةنتائج. إضافة إلى ذلك، إن  ٢٠١٩دیسمبر ٣١فيكماللشركةالمراجعة  المالیةالقوائم معجنب
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيتنتھيسالتيالمالیة للسنةتوقعھا یمكنالتي النتائجعلى مؤشراً تمثلال

فتراضاتاإلتقدیرات واألحكام وال
تطبیق السیاسات  التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على و األحكاماستخدام بعض من اإلدارة الموجزة األولیةیتطلب اعداد القوائم المالیة 

ان األحكام  .التقدیراتھذهعنالفعلیةالنتائجتختلفقدالمحاسبیة وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلیرادات والمصروفات.  
المطبقة على  رئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي كانت نفس تلك  والمصادر الشركة  الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة لل

.٢٠١٩دیسمبر ٣١السنویة للسنة المنتھیة في مالیةالقوائم  ال



والتصنیع األھلیة شركة الغاز 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٠

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣
لسنویة ا القوائم المالیة خالل إعدادالموجزة ھي نفس السیاسات المطبقة األولیةھذه القوائم المالیة خالل إعدادالسیاسات المحاسبیة المطبقة إن

الجدیدة والمعّدلة كما ھو مشار إلیھ أدناه:  والتفسیرات  ، باستثناء تطبیق بعض المعاییر ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في للشركة
والمعدّلة المعاییر والتفسیرات الجدیدة  

. ٢٠٢٠ینایر ١في أو بعد تبدأ التيالمفعول للفترات السنویة  ةساری

.التعدیالت المتعلقة بتعریف األھمیة
  تعریف النشاط التجاري. لتوضیحالتعدیالت
عقود التأمین". ١٧المالي رقم ر یالدولي للتقر ار یالمع" :
  االستثمار في الشركات  ٢٨لموحدة" ومعیار المحاسبة الدولي  رقم  "القوائم المالیة ا١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم"

)" المتعلقة بمعالجة البیع أو المساھمة في الموجودات من المستثمر لشركتھ الزمیلة أو مشروعھ ٢٠١١الزمیلة والمشاریع المشتركة (
المشترك. 

 وتفسیر ٣٨و ٣٧و ٣٤و ٨و ١اییر المحاسبة الدولیة رقم ومع١٤و ٦و ٣و ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
لتحدیث ھذه البیانات فیما  ٣٢وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر رقم  ٢٢و  ٢٠و  ١٩و  ١٢لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  رقم  

الذي یشیرون فیھ إلى إصدار مختلف من إطار مفاھیم  یخص اإلشارة إلى والنقل عن إطار مفاھیم التقریر المالي، أو لإلشارة إلى المكان
التقریر المالي. 

 األدوات  ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم "األدوات المالیة": اإلفصاحات٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم"
. المالیة" فیما یتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سیاق تغییر سعر الفائدة بین البنوك

الموجزة للشركة. األولیةر جوھري على القوائم المالیة  یللمعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات أعاله تأثلم یكن



شركة الغاز والتصنیع األھلیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١١

الممتلكات واآلالت والمعدات -٤

(بالریاالت السعودیة) 

مباني وإنشاءات أراضي 
سیارات و  

شاحنات 
آالت ومعدات  

المحطات 
أثاث  

عدد وأدوات أقفاص أجھزة ومعدات ومفروشات 
تحت  مشاریع
المجموع*التنفیذ

التكلفة 
٢٠٢٠٢٤٬٨٣٤٬٤٥٤٤٤٩٬٨٩٧٬٠٨٦٥٥٣٬٨١٦٬٥٦٩٥٥٢٬٢٧٢٬٣٠٠١٣٬١٠١٬٤١٩٢٧٬٦١٨٬٥٢٢١٠٦٬١٦٥٬٩٠٥٥٬٢٦٢٬٣١٠٨٩٬١٣٥٬١٧٤١٬٨٢٢٬١٠٣٬٧٣٩ینایر ١

٥٦٩٬٣٢٩٨٬٤٠٢٬٨١٠٨٦٩٬٢٢٤٤٨٩٬١٠٥٥٨٠٬١٠٠٥٩٤٬٠٠٠١٠٣٬٨١٢٢٥٫٧٦٥٫٠٤٦٣٧٬٣٧٣٬٤٢٦-إضافات  
) ١٧٬٨٥٨٬٤١٢() ٢٠٠٬٩٢٣(--)٦٬٤٣٦٬٩٢٦(--)١١٬٢٢٠٬٥٦٣(--استبعادات 

٢٠٢٠٢٤٬٨٣٤٬٤٥٤٤٥٠٬٤٦٦٬٤١٥٥٥٠٬٩٩٨٬٨١٦٥٥٣٬١٤١٬٥٢٤١٣٬٥٩٠٬٥٢٤٢١٬٧٦١٬٦٩٦١٠٦٬٧٥٩٬٩٠٥٥٬٣٦٦٬١٢٢١١٤٬٦٩٩٬٢٩٧١٬٨٤١٬٦١٨٬٧٥٣یونیو٣٠

االستھالك  
المتراكم  

١٬٢٥٠٬٧٠٣٬٠٥٠- ٣٠٥٬٧٥٦٬٢٤٥٤٥٥٬٠٦٠٬٢٥٣٣٥٩٬٧٣١٬٣٢١٩٬٢٤٣٬٤٧٤٢١٬٧٠٩٬١٧١٩٥٬٤٤٤٬١٩٩٣٬٧٥٨٬٣٨٧-٢٠٢٠ینایر١
٤٤٬٢٤٨٬٧٢٧-٧٬٢٦٤٬٦٩٩١٦٬٤٥٦٬٩٦٢١٧٬٢١٠٬٦٠١٣٥٥٬٧١٧١٬٠٨٩٬٣٣٨١٬٧٣٧٬٦٠٢١٣٣٬٨٠٨-إضافات  

) ١٧٬٦٥٠٬٧٧٤(---)٦٬٤٣٠٬٢٦٨(--)١١٬٢٢٠٬٥٠٦(--استبعادات 
١٬٢٧٧٬٣٠١٬٠٠٣- ٣١٣٬٠٢٠٬٩٤٤٤٦٠٬٢٩٦٬٧٠٩٣٧٦٬٩٤١٬٩٢٢٩٬٥٩٩٬١٩١١٦٬٣٦٨٬٢٤١٩٧٬١٨١٬٨٠١٣٬٨٩٢٬١٩٥-٢٠٢٠یونیو٣٠

صافي القیمة  
الدفتریة 

٢٠٢٠٢٤٬٨٣٤٬٤٥٤١٣٧٬٤٤٥٬٤٧١٩٠٬٧٠٢٬١٠٧١٧٦٬١٩٩٬٦٠٢٣٬٩٩١٬٣٣٣٥٬٣٩٣٬٤٥٥٩٬٥٧٨٬١٠٤١٬٤٧٣٬٩٢٧١١٤٬٦٩٩٬٢٩٧٥٦٤٬٣١٧٬٧٥٠یونیو٣٠

دیسمبر  ٣١
٢٠١٩

٢٤٬٨٣٤٬٤٥٤١٤٤٬١٤٠٬٨٤١٩٨٬٧٥٦٬٣١٦١٩٢٬٥٤٠٬٩٧٩٣٬٨٥٧٬٩٤٥٥٬٩٠٩٬٣٥١١٠٬٧٢١٬٧٠٦١٬٥٠٣٬٩٢٣٨٩٬١٣٥٬١٧٤٥٧١٬٤٠٠٬٦٨٩

لشركة ومعاییر السالمة العامة. مثل المشاریع تحت التنفیذ بشكل رئیسي مشاریع لتطویر محطات الشركة وطاقتھا اإلستیعابیة، وتطویر خطوط اإلنتاج بما یتماشى مع حاجات ا ت* 



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٢

االستثمارات في شركات زمیلة-٥
فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة: 

(بالریاالت السعودیة)

نسبة الملكیة
٢٠٢٠یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
٢٩٬٨٩٣٬٠٩٧٣٠٫٧٠٢٫٣٣٤٪٣٧٫٥٧المحدودة الغاز ألسطواناتالسعوديالمصنعشركة
٢٠٬٥٩٠٬٥٠٢١٩٫٨٥٠٫٠٢٩٪٣٥المحدودة الطبیعيالغاز توزیعشركة
٢٧٬٣٨١٬٨٧٤٢٨٫٧٣٦٫٨٧٤٪٣٥المحدودة الشرقغاز شركة

٧٧٬٨٦٥٬٤٧٣٧٩٫٢٨٩٫٢٣٧

الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات في أدوات حقوق -٦
:یلي مما اآلخر الشامل الدخلخاللمنالعادلة بالقیمةالملكیةحقوقأدواتفي االستثماراتتتكون

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
٦١٩٬٦٢٨٬٠٠٠٧١٩٫٤٧٠٫٠٠٠المحدودة الصناعیةللغازات الوطنیةالشركة
٣١٧٬٣٣٦٬٢٦٤٢٢١٬٥٤٨٬٧٦٠استثماریةشركاتلدىصنادیق فياستثمار 
١٤٬٤١٤٬٣٠٣١٥٫٦٣٣٫٩٧٣مدرجةشركاتأسھمفياستثمار 

٩٥١٬٣٧٨٬٥٦٧٩٥٦٫٦٥٢٫٧٣٣

:على النحو التالي اآلخر الشاملالدخلخاللمن العادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدواتفي كانت حركة االستثمارات
(بالریاالت السعودیة)

٢٠٢٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠١٩دیسمبر ٣١
(مراجعة)

٩٥٦٫٦٥٢٫٧٣٣١٫٠١٧٫٢٨٦٫٢٦١في بدایة الفترة / السنةالرصید
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣١٢٫٠٥٣٫٠٢٧السنة/الفترةخاللإضافات

)٤١٧٫٦٤٥٫٦١٦(-السنة / الفترةخاللاستبعادات
٤٤٫٩٥٩٫٠٦١) ١٠٥٬٢٧٤٬١٦٦(العادلة القیمةفيالتغیر 
٩٥١٬٣٧٨٬٥٦٧٩٥٦٫٦٥٢٫٧٣٣في نھایة الفترة / السنةالرصید

على الشركاء نقدیةأرباحتوزیععلى ٢٠٢٠یونیو٢١بتاریخالمنعقد اجتماعھافي الصناعیةللغازات الوطنیةللشركةالعمومیةالجمعیةوافقت
التوزیعھذامننصیبھا بلغوبالتالي ،٪٩الشركة ھذه رأسمالفيوالتصنیع األھلیةالغاز شركةملكیة نسبةتبلغ.ملیون لایر سعودي٧٠بقیمة 
سعودي. ملیون لایر ٦٫٣مبلغ

المخزون  -٧
: یليمماالمخزونیتكون

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)

١٨٬٠٥٣٬٩٣٣١٦٬٠٦٠٬٩٢٥غاز 
٧٥٬٨١٢٬٠٢٣١١٣٬٨٧٣٬٦٢٨أسطوانات غاز 

٧٬١٥٤٬٣٧٤٥٬٠٠٩٬٨٢٤خزانات
٧٣٬٧٩٧٬١٠٨٧١٬٦١٩٬٧٩١قطع غیار ومواد أخرى

١٧٤٬٨١٧٬٤٣٨٢٠٦٬٥٦٤٬١٦٨
)٣١٬٦٨٠٬٠٥٧()٣٠٬٤٩٨٬١٨٧(مخصص بضاعة بطیئة الحركة ومتقادمة

)٨٬١٨٧٬٥١٢() ٦٬٤٠٤٬٨٢٩(مخصص استبدال أسطوانات وأخرى
١٣٧٬٩١٤٬٤٢٢١٦٦٬٦٩٦٬٥٩٩



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٣

خرىاألموجودات المدفوعة مقدماً والمصاریف التجاریة والمدینة الذمم ال-٨
(بالریاالت السعودیة)

٢٠٢٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠١٩دیسمبر ٣١
(مراجعة)

٥٦٬٦٦٠٬٧٦٥٤٨٬٤٠٥٬٩٢٣ذمم مدینة تجاریة
٦٬١٨١٬٧٠٣٤٬٢٠١٬٥٠٨مدینة أخرىذمم 

)١٤٫٠١٣٫٣١١()١٥٬٧١٧٬٣٧٠(خسائر إئتمانیة متوقعةمخصص 
٤٧٫١٢٥٫٠٩٨٣٨٫٥٩٤٫١٢٠

٥٢٬٧١٦٬٦٦١٤٤٬٩٢٢٬٢١٩دفعات مقدمة لموردین ومقاولین 
٨٬٦٩٨٬٠٨٣-ضریبة قیمة مضافة مدینة 

٢٤٬٧٨٩٬٨٦٧٦٬٧٨٦٬٥٢٧مصاریف مدفوعة مقدماَ 
٧٬٧٢٨٬٥٤٥٦٬٣٦٨٬٩٨٧موظفین مدینة ذمم 

-٩٬٧٨٣٬٠٤٨دفعات مقابل اعتمادات مستندیة
١٬٠٠٢٬٨٨١٩٨٩٬٤١٦مطالبات تأمین  

٢٫٩٠٥٫٥٥٥٧٫٧٥٤٫٥٨١أخرى
١٤٦٬٠٥١٬٦٥٥١١٤٫١١٣٫٩٣٣

یة وشبھ النقدیةالنقد-٩
:یليمماشبھ النقدیة ویةالنقدتكونت

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)

١١٤٬٩٥٦٬٦٦٠١٠٧٫٦٠٩٫٨١٠أرصدة لدى البنوك
١٥٠٬٤٨٥٬٢٨٩٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠* األجلة قصیر مرابحةاتاستثمار 

٢٦٥٬٤٤١٬٩٤٩١٥٧٫٦٠٩٫٨١٠

. عن ثالثة أشھر صیلة األھااستحقاقةفتر ودیعة لدى بنوك محلیة تقل،األجلة قصیر مرابحةاتاستثمار ثل تم*
رأس المال -١٠

لایر ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٧٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٧٥مال الشركة من یتكون رأس
سعودي).

االحتیاطي النظامي -١١
من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي. ویجوز للشركة التوقف  ٪١٠تحویل یجب على الشركةوفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، 

من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. ٪٣٠عن اجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي 

الفائض من  ) الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بتحویل٢٠٢٠یونیو٤الموافق ھـ (١٤٤١شوال ١٢بتاریخالعمومیةالجمعیةقررت
إلى حساب الخسائر المتراكمة. سعوديلایر٤٥٫٥٥١٫٢٦٥والبالغ االحتیاطي النظامي

القطاعیة المعلومات-١٢
.القطاعیةالمعلوماتعلیھاتنطبقوالالسعودیة، العربیةالمملكةفي ومشتقاتھالغاز وتسویق توزیعفي أساسيبشكلالشركةتعمل



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٤

السعودي الصناعیةالتنمیةصندوققرض-١٣
(بالریـاالت السعودیة) 

٢٠٢٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠١٩دیسمبر ٣١
(مراجعة)

-٣٨٬٥٠٠٬٠٠٠المتداول الجزء 
-٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠الجزء الغیر متداول 

-١٠١٫٥٠٠٫٠٠٠إجمالي المبلغ المستحق الدفع 
-)١٤٬٩٨٤٬٣٤٠(غیر المطفأة التمویلناقص: تكالیف 

٨٦٫٥١٥٫٦٦٠-

بمبلغ على قرضللحصول السعوديالصناعیةالتنمیة صندوق معاتفاقیةالشركةوقعت ،٢٠١٨سبتمبر ٢٧الموافق ھـ ١٤٤٠محرم١٧بتاریخ
الشركة، فروعجمیع طن فيألف ٧٥٠تبلغ انتاجیةبطاقةالغاز وتوزیعلتعبئةمناولة خطوط ومناطق إنشاء بغرض سعودي، لایر ملیون ٢٠٣

على المحافظة ضمنھا من االتفاقیة على تعھدات تحتوي كذلكألمر، سنداتوتقدیم بالدمام ومحطتھا الشركةأراضي من سبعةرھن وذلك مقابل
معینة. مالیةنسب
تكالیفباستقطاعالصندوقبعد قیام سعودي لایر ٨٥٫٣٠٠٫٠٠٠بمبلغ القرض أصلمناألولى الدفعةالشركةاستلمت،٢٠٢٠ینایر ٥بتاریخ
اعتباراً تبدأ  القیممتساویةغیر سنویةأقساط نصفعلىالقرضسدادجدولةتمت. العقدحسبلایر سعودي مقدماً ١٦٫٢٠٠٫٠٠٠والبالغةتمویل
. األولیة الموجزةتاریخ قائمة المركز الماليحتىالشركةأصولمنأيرھناستكمالیتملم .٢٠٢٠أكتوبر ٢الموافق ھـ ١٤٤٢صفر ١٥من

التزامات منافع موظفین محددة  -١٤

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
٢٠٣٫٦٠١٫٧٥٣١٨٨٫٤٠٠٫٠٦٢السنة /الرصید في بدایة الفترة 

٩٬٨٨١٬٣١٨١٩٤٢٧١٤١تكلفة الخدمة الحالیة  
١٢٫٣٧٤٫٣١٨) ٥٬٥٤١٬٣٩٨(إعادة قیاس منافع موظفین محددة خسائر (أرباح) 

)١٦٫٥٩٩٫٧٦٨()١٠٬٣٥٩٬٢٢٠(المنافع المدفوعة  
١٩٧٬٥٨٢٬٤٥٣٢٠٣٫٦٠١٫٧٥٣

إن االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزامات منافع نھایة الخدمة مبینة أدناه: 

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
٪٣٫٧٥٪ ٣٫٧٥معدل الخصم  

٪٤٫٥٠٪ ٤٫٥٠الرواتب الزیادة المستقبلیة في 

:فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على منافع الموظفین
(بالریاالت السعودیة)

٢٠٢٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠١٩دیسمبر ٣١
(مراجعة)

معدل الخصم 
)١٣٫٧٤٩٫٠٠٠(١٨٥٫٩٥٤%١٫٠ارتفاع 

٢٠٨٫٧٩٧٩٫٥٣٤٫٠٠٠%١٫٠انخفاض 
الزیادة المستقبلیة في الرواتب

٢٠٨٫٩٧٤٨٫٧٧٦٫٠٠٠%١٫٠ارتفاع 
)١٣٫٢٨٥٫٠٠٠(١٨٥٫٥٦٠%١٫٠انخفاض 



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٥

الذمم الدائنة التجاریة والمطلوبات األخرى -١٥
والمطلوبات األخرى مما یلي: الذمم الدائنة التجاریة تتكون

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)

١٤٣٬٤٠١٬٢٥٢٩٦٬٢٣٢٬٤١٠ذمم دائنة تجاریة
٧٠٬٨٦٩٬٧٨١٤٩٬٥١٧٬٠٠١مصاریف مستحقة

٣٩٬٧٤٤٬٣٤٨٤٠٬٠٣١٬٢٩٥مستحقةتوزیعات أرباح مساھمین
٣٢٬٤٩٦٬٤٨٧٣٠٬٠٧٠٬٠٢٨دفعات مقدمة من العمالء 

٣٬٢٤٠٬٦٠٠٣٬٣٣٣٬٤٠٠تأمین عمالء 
٢٬٢٨٣٬٢٩٢٣٬١٣٤٬٠٣٦الصندوق الخیري وصندوق جزاءات الموظفین  

٥٦٦٬٣٤٦٢٬٣٥٧٬١٥٣إیرادات غیر مستحقة
١٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٨٨٢٬٠٧٠مكافآت وبدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبقة منھا  

٢٩٤٬١٠٢٬١٠٦٢٢٧٬٥٥٧٬٣٩٣

خرى األمخصصات ال-١٦
تتكون المخصصات األخرى مما یلي: 

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
معترض علیھامتنوعة لربوط زكویةبمطالباتمخصص زكاة یتعلق 

٧٣٬٩٨٦٬٣٥٧٧٢٫٨١١٫٤١٥) ٢٤و١٧ي(إیضاح
٣٬٠٤٢٬٤٦٤٢٫٢٧٢٫٧٢١الیة وأخرىمخصص قضایا عمّ 

٧٧٬٠٢٨٬٨٢١٧٥٫٠٨٤٫١٣٦

زكاة  ال-١٧
. أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل "الھیئة" الربط الزكوي النھائي للشركة لألعوام  ٢٠٠٤حتى نھایة عام  قامت الشركة بإنھاء وضعھا الزكوي

ملیون لایر سعودي، حیث قامت الشركة باالعتراض على ھذه ٣٩، ما نتج عنھ التزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ ٢٠٠٧إلى ٢٠٠٥من 
ظام، ولم یتم االنتھاء من ھذا األمر حتى تاریخھ، وتم تقدیم ضمان بنكي للھیئة العامة الزكاة والدخل بمبلغ الفروقات لدى اللجان المختصة وفقاً للن

. ٢٠١٠حتى ٢٠٠٨أنھت الشركة ربوطھا الزكویة مع الھیئة للسنوات من ملیون لایر سعودي بھذا الخصوص.٣٩
، ولم تستلم الربوط الزكویة الخاصة بھذه السنوات بعد. الھیئةإلى ٢٠١٩حتى ٢٠١١قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات من 

یراداتاإل-١٨
مما یلي: یونیو٣٠تتكون اإلیرادات للفترة المنتھیة في 

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٩١١٬٨١٦٬٥٣١٩١٠٫١١٧٫٤٨٦مبیعات الغاز 

٨٧٬٩٠٢٬٦٥٦٤٥٫١٦٣٫٢٧٦مبیعات أسطوانات وخزانات الغاز وقطع التمدیدات  
٨٬٥٨٢٬٣٨٠٦٫٩٣٠٫٥٤٤إیرادات الخدمة والنقل والتركیب

-١٬٠٦٥٬٤١٢أخرىةع تجارییر امش
) ٣٫٧٨٨٫٠٥١() ٨٣٩٬٥١٨(مردودات المبیعات 

١٬٠٠٨٬٥٢٧٬٤٦١٩٥٨٫٤٢٣٫٢٥٥



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٦

محتملة  اللتزامات اال-١٩
:تزامات المحتملة كما تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموجزةلفیما یلي تفاصیل اال

 الئحة دعوى أقامھا المدعي العام بھیئة التحقیق واالدعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف  استلمت الشركة،٢٠١٧خالل شھر مایو
صدر حكم  ،٢٠١٨أبریل ٢٦. بتاریخ ٢٠١٢سنةانفجار ناقلة غاز الشركة التي حدثت في الریاض في فیما یتعلق بحادث أخرى

ن الدوائر الحقوقیة والمروریة في المحكمة العامة  ت الشركة م، استلم٢٠٢٠ینایر ٩بتاریخ ابتدائي برد الدعوى المقامة ضد الشركة. 
أیید حكم الدائرة المروریة الثانیة بالمحكمة  والمتضّمن تقرار الدائرة الحقوقیة السابعة بمحكمة اإلستئناف بالریاضمنطوق في الریاض 

.ق العام وال یسري على الحق الخاصعلماً بأن ھذا الحكم یتعلق بالح.٢٠١٨أبریل ٢٦بتاریخ العامة بالریاض الصادر 
  ووفقاً  ،الئحة دعوى أقامتھا وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعاله ٢٠١٨أغسطس  ٧استلمت الشركة بتاریخ

صدر من حكم  لمكتب المحاماة المختص بتقدیم االستشارة القانونیة للشركة بخصوص ھذه الدعوى القضائیة، فإنھ ال یمكن الجزم بما سی
خصوصاً مع صدور الحكم النھائي في دعوى تركیز المسؤولیة في الحادث والمقامة  في ھذه القضیة ولكن موقف الشركة القانوني قوي  

أعاله. هذكر تم  كما من المدعي العام، والذي قرر رد دعوى مسؤولیة الشركة عن الحادث في الحق العام 
 الشركة ربوط زكویة لسنوات مختلفة مازالت معلقة لدى الھیئة. إن المحصلة النھائیة لھذه  ) فإنھ لدى ١٧كما ھو مبین في (اإلیضاح

٢٠١٩حتى ٢٠١١وبناًء علیھ، قامت الشركة أیضًا بتقییم وضعھا الزكوي للسنوات من الربوط الیمكن تحدیدھا في الوقت الحالي. 
الالزمة المحتملة بناًء على تقدیر اإلدارة والمستشار  مخصصات  التكوین  بالشركة  قامت  والتي لم یتم فحصھا حتى تاریخھ من قبل الھیئة و

الزكوي للشركة.
 ملیون ٣٩: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٩لدى الشركة خطاب ضمان بنكي مقدم إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ

)، وخطاب ضمان  ١٧كما تم ذكره في (اإلیضاح رقم ٢٠٠٧إلى ٢٠٠٥لایر سعودي) یخص الربوط الزكویة للشركة لألعوام من 
ملیون ٢٨٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٨٠لسعودیة "أرامكو السعودیة" بمبلغ بنكي مقدم إلى شركة الزیت العربیة ا

لدى الشركة أیضاً ضمان قائم مقابل قرض ممنوح من قبل صندوق التنمیة الصناعیة  لایر سعودي) یخص تورید المنتجات البترولیة.
:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١(٢٠٢٠یونیو  ٣٠لیون لایر سعودي كما في  م٤٩بمبلغ  المسطحللزجاجالمتحدةالعربیةالشركةالسعودي لصالح  

ملیون لایر سعودي). ٤٩
ملیون لایر سعودي  ١٧٨٫٧مبلغ ٢٠٢٠یونیو٣٠في كماالرأسمالیة المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات لتزاماتبلغت قیمة اال

ملیون لایر سعودي). ١٣٦٫٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(
 ملیون لایر  ٣٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٢بمبلغ ٢٠٢٠یونیو ٣٠مستندیة قائمة كما في لدى الشركة اعتمادات

سعودي).

ف بیع و تسویق ی مصار-٢٠
: مما یليالتسویقوالبیع  مصاریفتتكون

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٣٠٬١٤٨٬٣٦١٢٤٬٩٩٣٬٠٥٥تكلفة العاملین  

٥٬٥١٧٬٢٧٦٤٬١٥٨٬٨٣٩استھالكات وإطفاءات  
٧٤٣٬٦١٢٥٧٨٬٥٤٥تسویق

٨٢٩٬٩٨٢٤٥٣٬٩٤٧دعایة وإعالن  
٣٬٧٤٨٬١١١١٬٧٧٢٬١٤٦أخرى

٤٠٬٩٨٧٬٣٤٢٣١٬٩٥٦٬٥٣٢



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٧

المصاریف العمومیة واإلداریة -٢١
مما یلي: مصاریف العومیة واإلداریة تتكون 

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٨٬٤٠٠٬٣٣١٢٨٬٠٩٥٬٣٦٣تكلفة العاملین  

١٢٬٢٣٢٬٣٤٥٩٬٧١٢٬٥٧٤دعم فني ورخص تطبیقات الحاسب آلي  
٢٬٤٦٣٬٠٣٤١٬١٥٩٬٢٨٢استشارات فنیة وإداریة

-١٫٧٠٤٫٠٥٩مخصص خسائر ائتمانیة محتملة
-١٫٢٠٩٫١٠٧مخصص قضایا عمالیة  

٢٬٣٩٥٬٥٩٣١٬٤٨٦٬٧٣٦بدالت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  
٤٬٦٣٧٬٨٧٢١٬٥٢٨٬٨١١استھالكات و إطفاءات  
١٬٠٤٣٬٩٤٦١٬٢٠٨٬٧٧٤ھاتف وكھرباء ومیاه  

١٦٦٬٨٩٨١٥٩٬٣٧٩رسوم تأشیرات ورخص  
١٣١٬٨٤٢٣٨٣٬٩٠٦تأمین
٧٦٠٨٬١٠٠٬٢٫٦١١٫٨٣٦أخرى

٦٢٬٤٨٥٬٧٨٧٤٦٬٣٤٦٬٦٦١

إیرادات من إستثمارات -٢٢
مما یلي: یونیو٣٠للفترة المنتھیة في اإلستثمارات  من  یراداتاإلتتكون 

(بالریاالت السعودیة)
٢٠٢٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠١٩یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٨٬١٨٦٬١٦٦٨١٫٩٨٩٫٢٤٧إستثمارات أدوات حقوق الملكیة وقصیرة األجل

٧٬٠١٤٬٤٠٤٢٫٢٩٤٫٩٢٢إستثمارات عقاریة 
١٥٬٢٠٠٬٥٧٠٨٤٫٢٨٤٫١٦٩

ربحیة السھم -٢٣
تم احتساب ربحیة السھم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة، الربح المخفض للسھم ھو نفس الربح األساس للسھم، حیث لم تصدر 

: یونیو٣٠الشركة أي أدوات مخفضة، كما في 
(بالریاالت السعودیة)

٢٠٢٠یونیو٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠١٩یونیو٣٠
(غیر مراجعة)

٤٢٬٦٩٧٬٦٦٢١٠١٬٣٠٦٬٢٥٠للستة أشھر  صافي ربح الفترة
٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

٠٬٥٧١٫٣٥ربحیة السھم األساسي والمخفض 



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٨

سابقة فترات تعدیالت -٢٤
تم تصحیح ھذه األخطاء مما نتج عنھا تعدیالت بمعالجة أخطاء محاسبیة،اإلدارة، قامت ٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في اللخ 

لایر ٩٨٫٦٨٩٫٦٣٧بلغ تأثیرھا على حساب األرباح المبقاة مبلغ  ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر  ٣١بأثر رجعي على السنوات المنتھیة في  
. وعلیھ قامت الشركة بتعدیل ٢٠١٩دیسمبر ٣١ئم المالیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في سعودي كما ھو مفصح عنھ في القوا

كما ٢٠١٩یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في لاألولیة الموجزةالدخل الشاملأثر ھذه األخطاء على أرقام فترة المقارنة لقائمة
یلي:
 لتنفیذ، والتي كان یجب رسملتھا في السنوات السابقة، وبالتالي قامت الشركة بإعادة  الحظت الشركة وجود مبالغ ضمن المشاریع تحت ا

لایر سعودي للفترة المنتھیة في ٦٦٢٫٠٢٢تصنیفھا ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات، ونتج عن ذلك زیادة قیمة اإلستھالك بمبلغ
تم تعدیلھ على بند تكلفة اإلیرادات. )٢٠١٩مارس ٣١لایر سعودي للفترة المنتھیة في ٣٣١٫٠١١(٢٠١٩یونیو٣٠

  الحظت الشركة، بناًء على دراستھا للمخزون، عدم احتساب مخصص البضاعة البطیئة الحركة والمتقادمة في السنوات السابقة، ونتج
یونیو ٣٠لایر سعودي للفترة المنتھیة في ١٫٦٣٣٫٨٧٥عن ذلك زیادة قیمة المصاریف المتعلقة بالمخصص بمبلغ 

) تم تعدیلھ على بند تكلفة اإلیرادات. ٢٠١٩مارس ٣١لایر سعودي للفترة المنتھیة في ١٫٣٨٢٫٧٣٣(٢٠١٩
  الحظت الشركة، بناًء على دراستھا للمخزون، عدم احتساب مخصص اسطوانات تالفة في السنوات السابقة، ونتج عن ذلك زیادة قیمة

لایر سعودي للفترة المنتھیة ١٫٦٣٣٫٨٧٥(٢٠١٩یونیو ٣٠رة المنتھیة في لایر سعودي للفت٣٫٢٦٧٫٧٥٠المصاریف المتعلقة بمبلغ 
).٢٠١٩مارس ٣١في 

تكوینعدمالشركةالحظت ٍ فحصھایتملمالسابقة إضافة إلى السنوات التيالسنواتعنللزكاةالمحتملةللمطالباتمخصص كاف
٣٠لایر سعودي للفترة المنتھیة في ١٢٫٧٠٢٫٨١٨بمبلغ المتعلقة المصاریفقیمةزیادةذلكعنونتجالھیئة،من قبلتاریخھحتى

).٢٠١٩مارس  ٣١سعودي للفترة المنتھیة في لایر٦٫٣٥١٫٤٠٩(٢٠١٩یونیو 



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

١٩

تتمة-سابقةفتراتتعدیالت-٢٤
یونیو ٣٠في الثالثة والستة أشھر المنتھیتین ةلفتر الشامل األولیة الموجزةة الدخل بناًء على التعدیالت وأثر إعادة التصنیف أعاله، تم تعدیل قائم

كما یلي: ٢٠١٩

.٢٠١٩یونیو ٣٠قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في -أ 

لفترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩یونیو 
لایر سعودي

التعدیل 
لایر سعودي

الثالثة أشھر لفترة 
یونیو  ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩
(معدلة)

لایر سعودي

٤٦٣٬١٤٠٬١١٦- ٤٦٣٬١٤٠٬١١٦اإلیرادات 
)٤٠٧٬١٦١٬٤١٠()٣٬٣٤٧٬٦١٩()٤٠٣٬٨١٣٬٧٩١(تكلفة اإلیرادات 
٥٥٬٩٧٨٬٧٠٦)٣٬٣٤٧٬٦١٩(٥٩٬٣٢٦٬٣٢٥إجمالي الربح 

)١٨٬٥٣١٬٩٠٣(- )١٨٬٥٣١٬٩٠٣(مصاریف بیع وتسویق
)٢٤٬٥١٣٬٤٦٦(- )٢٤٬٥١٣٬٤٦٦(مصاریف عمومیة وإداریة

١٢٬٩٣٣٬٣٣٧)٣٬٣٤٧٬٦١٩(١٦٬٢٨٠٬٩٥٦الربح التشغیلي 

٧٤٠٬٧٣٤- ٧٤٠٬٧٣٤الحصة من نتائج الشركات الزمیلة، صافي
٢٬٣٥٣٬٢٥٩- ٢٬٣٥٣٬٢٥٩ایرادات من استثمارات 

)٣٬٣٣٢٬١٩٤(- )٣٬٣٣٢٬١٩٤(خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات الغاز وتسویات أخرى
)٧٧٢٬٤٣٢(- )٧٧٢٬٤٣٢(أعباء مالیة 

٢٬٥٦٩٬٨٦٨- ٢٬٥٦٩٬٨٦٨ایرادات أخرى، صافي 
)٦٬٣٥١٬٤٠٩()٦٬٣٥١٬٤٠٩(-مخصص مطالبات زكاة 

٨٬١٤١٬١٦٣)٩٬٦٩٩٬٠٢٨(١٧٬٨٤٠٬١٩١الربح قبل الزكاة الشرعیة

---الزكاة الشرعیة
٨٬١٤١٬١٦٣)٩٬٦٩٩٬٠٢٨(١٧٬٨٤٠٬١٩١صافي الربح للفترة 

الدخل الشامل اآلخر للفترة: 
الخسارة في الدخل الشامل اآلخر الذي لن یتم إعادة تصنیفھ إلى الربح أو 

الفترات الالحقة
)٣٬٨٥٦٬٣٩٥()٣٬٨٥٦٬٣٩٥(إعادة قیاس منافع موظفین محددة 

التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة من خالل الدخل  
٤٩٬٣٤٤٬٤٧٣- ٤٩٬٣٤٤٬٤٧٣الشامل اآلخر 

٤٥٬٤٨٨٬٠٧٨- ٤٥٬٤٨٨٬٠٧٨الشامل اآلخر للفترةدخلال 
٥٣٬٦٢٩٬٢٤١)٩٬٦٩٩٬٠٢٨(٦٣٬٣٢٨٬٢٦٩إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٠٫١١)٠٫١٣(٠٫٢٤ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم 



ة شركة الغاز والتصنیع األھلی
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة –األولیة الموجزةایضاحات حول القوائم المالیة
٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

٢٠

تتمة-سابقةفتراتتعدیالت-٢٤
.٢٠١٩یونیو ٣٠قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في -ب

لفترة الستة أشھر  
یونیو  ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩
لایر سعودي

التعدیل 
لایر سعودي

لفترة الستة أشھر  
یونیو  ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩
(معدلة)

لایر سعودي

٩٥٨٬٤٢٣٬٢٥٥- ٩٥٨٬٤٢٣٬٢٥٥اإلیرادات 
)٨٣٤٬٨٥٩٬٤٥٠()٥٬٥٦٣٬٦٤٧()٨٢٩٬٢٩٥٬٨٠٣(تكلفة اإلیرادات 
١٢٣٬٥٦٣٬٨٠٥)٥٬٥٦٣٬٦٤٧(١٢٩٬١٢٧٬٤٥٢إجمالي الربح 

)٣١٬٩٥٦٬٥٣٢(- )٣١٬٩٥٦٬٥٣٢(مصاریف بیع وتسویق
)٤٦٬٣٤٦٬٦٦١(- )٤٦٬٣٤٦٬٦٦١(مصاریف عمومیة وإداریة

٤٥٬٢٦٠٬٦١٢)٥٬٥٦٣٬٦٤٧(٥٠٬٨٢٤٬٢٥٩الربح التشغیلي 

٧٤٠٬٧٣٤- ٧٤٠٬٧٣٤الحصة من نتائج الشركات الزمیلة، صافي
٨٤٬٢٨٤٬١٦٩- ٨٤٬٢٨٤٬١٦٩ایرادات من استثمارات 

)١٣٬٢٨٠٬٦٢٧(- )١٣٬٢٨٠٬٦٢٧(خسارة استبعاد واستبدال اسطوانات الغاز وتسویات أخرى
)١٬٤١٥٬٧٩٧(- )١٬٤١٥٬٧٩٧(أعباء مالیة 

٢٬٤٩٥٬٧٣٩- ٢٬٤٩٥٬٧٣٩ایرادات أخرى، صافي 
)١٢٬٧٠٢٬٨١٨()١٢٬٧٠٢٬٨١٨(-مخصص مطالبات زكاة 

١٠٥٬٣٨٢٬٠١٢)١٨٬٢٦٦٬٤٦٥(١٢٣٬٦٤٨٬٤٧٧الربح قبل الزكاة الشرعیة

)٤٬٠٧٥٬٧٦٢(-)٤٬٠٧٥٬٧٦٢(الزكاة الشرعیة
١٠١٬٣٠٦٬٢٥٠)١٨٬٢٦٦٬٤٦٥(١١٩٬٥٧٢٬٧١٥صافي الربح للفترة 

الدخل الشامل اآلخر للفترة: 
الدخل الشامل اآلخر الذي لن یتم إعادة تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة في 

الفترات الالحقة
)٩٬٥١٥٬٣٧٩()٩٬٥١٥٬٣٧٩(إعادة قیاس منافع موظفین محددة 

التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة من خالل الدخل  
٤٣٬٤٨٥٬٨٥٤- ٤٣٬٤٨٥٬٨٥٤الشامل اآلخر 

٣٣٬٩٧٠٬٤٧٥- ٣٣٬٩٧٠٬٤٧٥الشامل اآلخر للفترةدخلال 
١٣٥٬٢٧٦٬٧٢٥)١٨٬٢٦٦٬٤٦٥(١٥٣٬٥٤٣٬١٩٠إجمالي الدخل الشامل للفترة 

١٫٣٥)٠٫٢٤(١٫٥٩ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم 
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٢١

عالقة ذاتجھاتمعواألرصدة المعامالت -٢٥
ة، قامت الشركة بالتعامل مع الجھات ذات عالقة التالیة. إن شروط المعامالت ھي في سیاق العمل اإلعتیادي وموافق علیھا من قبل فتر خالل ال
اإلدارة. 
العالقة االسم
زمیلةشركةالمحدودة الغاز إلسطواناتالمصنع السعودي شركة

للتأمین  التعاونیة مشتركإدارةمجلسعضوالشركة

: یليكما ھيیونیو٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةالمتعلقة بھا لفترة والمبالغالجوھریةالمعامالتإن

) ةالسعودی ت(بالریـاال
٢٠٢٠

)مراجعة(غیر 
٢٠١٩

)مراجعة(غیر 
٣٤٬٦٤١٬٠٦٣١١٫٥٧٩٫٤٢١وخزانات غاز إسطواناتمشتریات
١٠٬١٣٢٬٥٩٨١٨٫٩٩٧٫٦٠١تأمینمصروف

: یليكما ھياألخرى،والمطلوباتالتجاریةالدائنةالذممضمنوالمسجلة، ذات العالقةةالجھإلى المستحقةإن األرصدة 

)السعودیة(بالریاالت 
٢٠٢٠یونیو٣٠

)مراجعة(غیر 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)

-٥٬٠٥٨٬٠٨٩الغاز إلسطواناتالمصنع السعودي شركة

األحداث الالحقة  -٢٦
حدثت  من قبل مسؤول في قسم الشؤون المالیة عملیات اختالس شبھة ) ٢٠٢٠یولیو٢٢ھـ (الموافق ١٤٤١ذوالحجة ١اكتشفت إدارة الشركة في 

عملیات على القوائم  ھذه ال. قامت الشركة بتعیین مستشار من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر تم إنھاء خدماتھوعدة سنواتخالل 
، وھو نفس المبلغ األولي ملیون لایر سعودي٣٤٫٢عملیات مبلغ ھذه الالمالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة. بلغ تقدیر اإلدارة للمبالغ المرتبطة ب

لمستشار بناء على استنتاجاتھ األولیة.الذي توصل إلیھ ا 
األولیة الموجزة وعلى أرقام  لتحدید أثر ھذه العملیات على أرصدة القوائم المالیة وإصدار تقریره النھائي لم یقم المستشار باالنتھاء من عملھ بعد 

التي حدثت خالل الربع األول من سنة لایر سعودي وملیون٤ومع ذلك، تمكنت إدارة الشركة من تحدید إحدى ھذه العملیات والبالغة . المقارنة
. لم یتم بعد تسجیل األثر الكامل لھذه العملیات  ٢٠٢٠یونیو ٣٠ضمن مصاریف الفترة المنتھیة في مبلغ ھذا القامت اإلدارة بتسجیل ، و٢٠٢٠

علق بھذه العملیات. ضمن القوائم المالیة. قامت اإلدارة باتخاذ بعض اإلجراءات النظامیة والقانونیة فیما یت

في رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث جوھریة أخرى الحقة یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على المركز المالي للشركة كما ھو 
.معروض في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة
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المالیةاألدواتمخاطرإدارة-٢٧
والزكاة الدائنة. ائنة التجاریة والمطلوبات األخرى، القرض طویل األجل  الرئیسیة للشركة على التزامات التأجیر، الذمم الدتشتمل المطلوبات المالیة  

تشتمل الموجودات المالیة الرئیسیة للشركة على الذمم المدینة التجاریة والموجودات األخرى والنقد في البنك. 
ومخاطر االئتمان. تقوم اإلدارة العلیا للشركة بمراقبة إدارة ھذه المخاطر. تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر السیولة

مخاطر السوق 
مخاطر إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التقلبات في اسعار السوق. تشمل 

السوق على نوعین من المخاطر: مخاطر معدالت العمولة ومخاطر العمالت.  
مخاطر معدالت العمولة -١

لب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التقلبات في أسعار العموالت في إن مخاطر معدالت العمولة ھي مخاطر تق
فإن تعرض الشركة ، وبالتالي )٨(إیضاح ا لیھع ومتفق بمعدل عمولة ثابتةصندوق التنمیة الصناعیة السعوديمن قرض الشركةلدىالسوق. 

. المركز الماليقائمة تاریخ لمخاطر معدالت العمولة محدود كما في 
مخاطر العمالت -٢

إن مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت
تقلبات أسعار صرف العمالت بشكل منتظم.الشركة بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والیورو. تراقب اإلدارة 

أيإن تعرض الشركة للتغیرات في الدوالر األمریكي لیس جوھرًیا نظًرا لكون اللایر السعودي مربوًطا بالدوالر األمریكي، ولیس لدى الشركة 
.٢٠٢٠یونیو٣٠فيكما األجنبیة األخرى بالعمالتجوھریةمطلوباتأوموجودات 

السیولة مخاطر 
تأخذ ھذه تقوم الشركة بمراقبة التوقعات المستمرة لمتطلبات السیولة لدیھا وذلك عن طریق التأكد من توفر نقدیة كافیة للوفاء بمتطلبات التشغیل.

التوقعات باإلعتبار خطط التمویل لدى الشركة.
مخاطر االئتمان

رف اآلخر لخسارة مالیة. تتعامل الشركة مع أطراف خارجیة معروفة ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي الى تكبد الط
ماني. وذات جدارة ائتمانیة. تنص سیاسة الشركة على أن جمیع العمالء الذین یرغبون بالتداول بشروط ائتمانیة أن یخضعوا إلجراءات الفحص اإلئت

مر ویتم اعداد تحلیل أعمار للمدینون من أجل تقییم الحاجة إلى أي مخصص  باإلضافة إلى ذلك، یتم مراجعة رصید الذمم المدینة التجاریة بشكل مست
.خسائر ائتمانیة متوقعة

یتم ایداع النقد بشكل رئیسي لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید. 
إدارة رأس المال 

حفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق، والمحافظة على تكمن سیاسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافیة من أجل ال
العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساھمین بشكل مستمر  التطویر المستقبلي ألعمال الشركة. یراقب مجلس اإلدارة  

لم تتغیر استراتیجیة الشركة العامة مقارنة مع السنة السابقة. .العادیین
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المالیةوالمطلوبات للموجوداتالعادلةلقیمةا-٢٨
في معاملة منظمة بین المتعاملین في السوق في إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل أو الذي سیتم دفعھ لتحویل إلتزام

لة ألصل تاریخ القیاس، بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ مباشرة أو تقدیره باستخدام تقنیة تقییم أخرى. عند تقدیر القیمة العاد 
لون في السوق تلك الخصائص بالحسبان عند تسعیر األصل أو التزام، تقوم الشركة باألخذ باالعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعام

على ھذا األساس. أو االلتزام في تاریخ القیاس. یتم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس أو اإلفصاح في ھذه القوائم المالیة

بناء على الدرجة التي یمكن مالحظتھا  ٣أو  ٢أو  ١اضافة لذلك، ألغراض اعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة في المستویات  
في مدخالت قیاس القیمة العادلة وأھمیة المدخالت في قیاس القیمة العادلة بكاملھا، والتي تم توضیحھا كما یلي: 

 المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي یمكن للمنشأة  وھي  األسعار ١مدخالت المستوى رقم
الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛ 

 والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، بشكل مباشر  ١وھي مدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم ٢المستوى رقم مدخالت ،
و أو غیر مباشر؛

 ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات. ٣مدخالت المستوى

علومات القیمة یظھر الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل القیمة العادلة، وھي ال تشمل م
الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة. قیمتھاحیث أنالتي ال تقاس بالقیمة العادلة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  

)  ١٩–آثار انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید  -٢٩
العالمي، مما أدى إلى خلق  (الفیروس التاجي المستجد) إلى حدوث اضطرابات إقتصادیة ومالیة على مستوى اإلقتصاد١٩أدى ظھور كوفید 

. تماشیًا مع العدید من اإلرشادات الوطنیة ھا و ممارسة بعض أعمالأعلى اإلدارة ة الشركةتحدیات تشغیلیة والتي من شأنھا ان تخفض من قدر 
مفتوحة لممارسة الشركة  كاتب متبقىمع ذلكبشكل صارم، العملالموظفین العمل من المنزل وتقیید سفر مما یقارب جمیع  والمحلیة، طلبت الشركة  

األعمال. 
، تنطوي التأثیرات المالیة لھذا التفشي على إلى ذلك. باإلضافةعن قربمتابعة قدراتھا التشغیلیةب، تقوم الشركةفي األسواق لإلضطرابات نظراً 

الشركةعتمادھا على عوامل خارجیة كانتشار الفیروس والتدابیر التي یتم أخذھا من مختلف الحكومات. تستمر  النظرا،  التأكددرجة كبیرة من عدم  
لتقییم األثر المحتمل على العملیات،السیولة، رأس المال والحفاظ على حوار نشط مع جمیع الجھات التنظیمیة ذات  إلدارة المخاطر اطار باستخدام

الصلة خالل ھذه الفترة. 
تبعاتمن بشكل جوھريالشركةتتأثر أعمال لم ، ٢٠٢٠یونیو ٣٠فيالمنتھیةأشھر ستة اللفترةالموجزةاألولیةالمالیة القوائم اعداد تاریخوحتى

ارات  إن الطلب على الغاز لم یتأثر حیث انھ سلعة أساسیة، وتوزیع الغاز ھو محلي ومخاطر توقفھ قلیلة. لم تشھد استثم.الفیروس تفشياستمرار 
الموجزة أي انخفاض دائم في القیمة حیث ان معظم استثماراتھا ھي بشكل رئیسي ضمن أعمال األولیةعداد القوائم المالیة إالشركة حتى تاریخ 

مشابھة لنشاط الشركة.

األولیة الموجزة الموافقة على القوائم المالیة-٣٠
٢٥(الموافق ھـ١٤٤٢محرم٦الموجزة من قبل لجنة المراجعة بموجب تفویض مجلس اإلدارة بتاریخ ولیةتمت الموافقة على القوائم المالیة األ

). ٢٠٢٠أغسطس

(غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو٣٠
القیمة العادلة 

اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القیمة الدفتریة
المالیة الموجودات

حقوق  استثمارات في أدوات 
٩٥١٬٣٧٨٬٥٦٧-٩٥١٬٣٧٨٬٥٦٧١٤٬٤١٤٬٣٠٣٩٣٦٫٩٦٤٫٢٦٤الملكیة 

(مراجعة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
القیمة العادلة 

اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القیمة الدفتریة
المالیة الموجودات 

استثمارات في أدوات حقوق
٩٥٦٫٦٥٢٫٧٣٣-٩٥٦٫٦٥٢٫٧٣٣١٥٫٦٣٣٫٩٧٤٩٤١٫٠١٨٫٧٥٩ملكیة ال


