
شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠



الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعةشركة الزامل لالستثمار 
َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ

م٢٠١٧یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الصفحةجدول المحتویات

١تقریر الفحص

َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٢قائمة الدخل األوَّ

َدةقائمة الدخل  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٣الشامل األوَّ

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ٤قائمة المركز المالي األوَّ

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ٥قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ

َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٦قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

َدةإیضاحات حول القوائم  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٣٩-٧المالیة األوَّ
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َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

معلومات حول الشركة٠١

لت  خ في ٤٠٧شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة سعودیة مساھمة وفقًا للقرار الوزاري رقم تحوَّ ١٤المؤرَّ
ى ١٩٩٨یولیو ٨ھـ (الموافق ١٤١٩ربیع األول  م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ُمسمَّ

لة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم شركة الزامل للمباني الحدیدیة المحدودة.  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥والشركة ُمسجَّ
م)، ولدیھا الفروع التالیة في المملكة العربیة السعودیة:١٩٧٦سبتمبر ١٤ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٩وتاریخ 

المدینةالتاریخرقم السجل التجاري
الدمامھـ١٤٣٥ُجمادى اآلخرة ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣٨
الدمامھـ١٤١٩صفر ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١١
الدمامھـ١٤٣٠ربیع اآلخر ٢٠٥٠٠٦٤٥٣٥١٠

نسبة الملكیة الفعلیةلدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالیة:
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للحدید القابضة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للمباني الحدیدیة سابقة الھندسة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل اإلنشائیة للھیاكل الفوالذیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لألبراج والجلفنة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–المعالجة شركة الزامل لمعدات -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة مكونات البناء -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لإلنشاءات الحدیدیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لفحص وصیانة المشاریع الصناعیة  -

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للمكیفات القابضة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للمكیفات واألجھزة المنزلیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–مصنع شركة الزامل للمكیفات المركزیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–والتبرید شركة الزامل لخدمات التكییف -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة اختبار المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لخدمات الطاقة (زیسكو) -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–الشركة الشرقیة للتبرید المركزي المحدودة -

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–شركة الزامل للمباني الحدیدیة 
%١٠٠%١٠٠الصین–الزامل ستیل بلدنجز (شنغھاي) كومباني لیمتد 

%١٠٠%١٠٠النمسا–كولینج یوروب ھولدنجز جي إم بي إتش 
%١٠٠%١٠٠النمسا–كلیما تیك إیركوندیشنرز جي أم بي اتش 

%١٠٠%١٠٠الھند–زامل ستیل بیلدنغز إندیا برایفت لیمتد 
%١٠٠%١٠٠الھند–زامل ستیل إنجینیرنغ إندیا برایفت لیمتد 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–الشركة العربیة للمواد العازلة من الصوف الصخري 
%١٠٠%١٠٠المتحدةاإلمارات العربیة –شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة–أبوظبي–شركة الزامل للصناعات الحدیدیة ش.ذ.م. 
%١٠٠%١٠٠تایالند–زامل ستیل بیلدنغز (تایالند) كومباني لیمتد 

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–شركة الزامل للھیاكل الفوالذیة 
%١٠٠%١٠٠الھند–ي.في.تي.)لیمتد زامل كونستركشن إندیا (

%١٠٠%١٠٠الھند–زامل إنفورمیشن تكنولوجى جلوبال برایفت لیمتد 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–معھد الزامل العالي للتدریب الصناعي 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة العزل الثانیة المحدودة 
%١٠٠%١٠٠الھند–إیركوندشنز إندیا برایفت لیمتد شركة الزامل 

%١٠٠%١٠٠شركة الطاقة المركزیة السعودیة المحدودة
%١٠٠%١٠٠سنغافورة–الزامل إندستلایر إنفستمنت إیشا بي تي إي لیمتد 

%٩٢٫٢٧%٩٢٫٢٧زامل ستیل بیلدنغز فیتنام كومباني لیمتد
%٥١%٥١مجموعة العزل الخلیجیة

%٥١%٥١شركة المصنع السعودي لعزل األنابیب المحدودة
%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل ھدسون المحدودة 
%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–شركة بتروكیم الزامل المحدودة 
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َدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)معلومات حول الشركة٠١

الشركة وشركاتھا التابعة الُمدَرجة أعاله (الُمشَار إلیھا معًا بـ "المجموعة") الحلول الھندسیة والتصامیم في مجال اإلنشا ات ءتُزاِوُل
بناء والمباني الحدیدیة المصممة مسبقًا والھیاكل الحدیدیة ومكیفات الھواء وأنظمة التحكم بالبیئة المحیطة وصناعة وتعدیل مواد ال

للتطبیقات التجاریة والصناعیة والسكنیة وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفیبرجالس 
قة الشمسیة.والصوف الصخري ومواد العزل ومشاریع الطا

ِلیَّةالمالیةالقوائماعتُمدت َدةالُموَجَزةاألوَّ ١بتاریخاإلدارةمجلسلقراروفًقالإلصدارم٢٠١٧یونیو٣٠فيكماللمجموعةالُمَوحَّ
).ھـ١٤٣٨القعدةذو٩الموافق(م٢٠١٧أغسطس

السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٢

أساس اإلعداد
ِلیَّةالمالیةالقوائمھذهأِعّدت دةالُموَجَزةاألوَّ بالمملكةالُمعتَمد" األوليالماليالتقریر) "٣٤(رقمالدوليالمحاسبةلمعیاروفقاالُموحَّ

ِلیَّةمالیةقوائمأولھيوھذه.السعودیةالعربیة دةُموَجَزةأوَّ لفترةامنلجزءالماليللتقریرالدولیةالمعاییرحسبللمجموعةُموحَّ
فإنوعلیھلسعودیة؛االعربیةبالمملكةالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاالُمعدَّةاألولىالسنویةالمالیةالقوائمتغطیھاالتي

قدةالسعودیالعربیةبالمملكةالمعتَمد" مرةألولالماليللتقریرالدولیةالمعاییرتطبیق) "١(رقمالماليللتقریرالدوليالمعیار
الماليللتقریرالدولیةللمعاییراألولىللمرةالمجموعةتطبیقعنلمعلومات) ١٤(اإلیضاحإلىالرجوعویُرجى.تطبیقھجرى

.السعودیةالعربیةبالمملكةالمعتَمدة

دة كافة المعلومات واإلفصاحات ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ الالزمة في القوائم المالیة السنویة إلعدادھا وفًقا وال تتضمن القوائم المالیة األوَّ
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الُمعتَمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة

م.٢٠١٧دیسمبر ٣١للمحاسبین القانونیین التي ستصدر عن السنة التي ستنتھي في 

َدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المتاحة للبیوقد أ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ التي تُقاُسعِعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
ب كافة القیم  َدة باللایر السعودي، وتُقرَّ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ ف ما لم إلى أقرب قیمة باأللوبالقیمة العادلة. وتُْعَرُض

یُذكر خالف ذلك.

أساس التوحید
َدة من القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما في  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م. وتتحقق ٢٠١٧یونیو ٣١تتألف القوائم المالیة األوَّ

ض المجموعة، أو یكون لھا حقوق في، العائدات المت غیرة من مشاركتھا مع المنشأة المستثمر فیھا ویكون لدیھا السیطرة عندما تتعرَّ
القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة المستثمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، 

على المنشأة المستثمر فیھا إال إذا كان لدى المجموعة:

(أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا صالحیة على المنشأة المستثَمر فیھا-
ذات الصلة)،

التعرض للعوائد المتغیرة أو الحق فیھا من اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا-
القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة المستثمر في التأثیر على عوائدھا-

موم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة وعلى وجھ الع
أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف 

طرة على المنشأة المستثمر فیھا، بما في ذلك:ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدیھا سی

الترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثمر فیھا،-
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى،-
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

وتعید المجموعة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المنشأة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات 
على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. ویبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على 

األصول والمطلوبات واإلیرادات الشركة التابعة ویتوقف التوح ید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج
َد ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ من ةوالمصاریف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ علیھا أو المبیعة خالل السنة في القوائم المالیة األوَّ ابتداًء

طرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.تاریخ حصول المجموعة على السی
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

أساس التوحید (تتمة)
ع الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل  اآلخر على مساھمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غیر المسیطرة حتى ویُوزَّ

لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعدیالت على القوائم المالیة للشركات 
بات ف بالكامل كافة األصول والمطلوالتابعة لكي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة. وتُحذَ

فیما بین المجموعة وحقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة عند توحید 
القوائم المالیة.

ملكیة.وتُجَرى المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق 

وإذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات 
ِلیَّة  بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل األوَّ والحصة غیر المسیطرة وغیرھا من عناصر حقوق الملكیة، فیما یُْعتََرُف

بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.الُموَجَزة ال َدة. ویُْعتََرُف ُمَوحَّ

في قائمة  مستقلٍة الحصة غیر الُمسیِطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكھا المجموعة، وتُدَرج بصورةٍ وتُمثُِّل
دة وضمن حقوق المساھمین في ق دة، وذلك بمعزل المركز المالي األولیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ائمة المركز المالي األوَّ

عن حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة.

الممتلكات والمصانع والمعدات / االستھالك
ض في القیمة، خفاتُدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االن

ن تلك التكالیف تكلفة استبدال قِطع غیار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع  ُوِجَدت. وتتضمَّ إْن
ة للممتلكات واآلالت والمعد ت ااإلنشائیة طویلة األجل في حال استیفاء معاییر االعتراف. وعندما یستلزم استبدال قِطع غیار ھامَّ

على أعمارھا اإلنتاجیة الُمحدَّدة. وبالمثل، عندما یُجَرى فحص  بناًء مستقلٍة المجموعة تستھلكھا بصورةٍ على فترات زمنیة، فإنَّ
رئیس، یُعتَرف بتكلفتھ مباشرة في القیمة الدفتریة للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استیفاء معاییر االعتراف، ویُعتَرف بكافة 

َدة عند تكبِّدھا. وتُدَرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعتكالیف  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ على ةاإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الدخل األوَّ
ا من الخدمة بعد استخدامھ في تكلفة ذلك األصل في حال استیفاء معاییر االعتراف بمخصص. مَّ سحب أصٍل

لطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة لألصول، على النحو التالي:ویُحتَسب االستھالك وفقًا 

سنة٤٠إلى ٢٠المباني على األراضي الُمستأَجرة-
سنة٢٠إلى ٥المكائن-
سنوات٥إلى ٣األثاث والتركیبات والمعدات-
سنوات٣السیارات-

االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء ھام معترف بھ مبدئیا عند البیع أو عند عدم وجود ویتوقف 
منافع مستقبلیة متوقعة من استعمالھ أو بیعھ. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق 

َدة عند التوقف عن االعتراف باألصل. بین صافي إیرادات البیع والقیمة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل األوَّ
ل  وتُجَرى مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات وطُرق استھالكھا في كل نھایة سنة مالیة، وتُعدَّ

بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.

األصول غیر الملموسة / اإلطفاء
األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا. وتمثل تكلفة األصول غیر الملموسة  تُقاُس

د االعتراف المبدئي بھا، تُدَرج األصول غیر المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ. وبع
األصول غیر الملموس ةالملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة. وال تَُرْسَمُل

َدة فالمنتجة داخلیًا، باستثناء تكالیف التطویر الُمَرْسَملَة، وتُظَھر المصاریف ذات العالقة في لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ي قائمة الدخل األوَّ
الفترة التي تُتكبد خاللھا ھذه المصاریف. وتُقیَّم األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة.
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

األصول غیر الملموسة / اإلطفاء (تتمة)
وتُطفَأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ویُجَرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند 

وتُجَرى مراجعة فترة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر وجود مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. 
اإلنتاجي المحدد وطریقة إطفاءه على األقل على كل األقل في نھایة كل فترة مالیة. وتُجَرى المحاسبة عن التغیُّرات في العمر 

رة وطریقة اإلطفاء، ھا ھذا األصل بتعدیل فتاإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمن
ویُعتبر ذلك كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. ویُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة 

دة ضمن فئة المصاریف تماشیًا مع وظیفة األصول غیر الملموسة. الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یُجَرى اختبارھا سنویا لتحدید االنخفاض في القیمة إما وال  ُ تُْطفَأ
ة للنقد. ویُراجع سنویًا تقییم العمر غیر المحدد لتحدید ما إذا كان سیستمر دعم العمر غیر  بشكل فردي أو على مستوى الوحدة الُمِدرَّ

ذا لم یكن كذلك، یُجَرى التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.المحدد. وإ

غیر ملموسة أخرى، وتُطفَأ على مدى فترة االنتفاع الُمقدَّرة لھا. تُعتبر التكالیف ذات المنافع المستقبلیة الطویلة األجل كأصوٍل

عتراف بأصل غیر ملموس حسب الفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة وتُقاس األرباح أو الخسائر ناشئة عن توقف اال
دة عند توقف االعتراف باألصل. لألصل ویُعترف بھا في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

االستثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك
الشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس المجموعة نفوذا ھاما ع لیھا. والنفوذ الھام ھو صالحیة المشاركة في قرارات السیاسات المالیة إنَّ

والتشغیلیة للشركة المستثَمر فیھا، لكنھ ال یعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات،

المشروع المشترك نوعا من نوًعا من أنواع االتفاقیات حیث یكون ألطرافھا، التي لدیھا سیطرة مشتركة ع ة، الحقوق لى االتفاقیویُعَدُّ
في صافي أصول المشروع المشترك. وتتمثل السیطرة المشتركة في مشاركة متفق علیھا تعاقدیًا في السیطرة على اتفاقیة، حیث ال 

تتحقق إال عندما تستلزم القرارات بشأن النشاطات ذات الصلة موافقة جماعیة من األطراف التي تتشارك في السیطرة.

االعتبارا ت المرعیة عند تحدید النفوذ الھام أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على إنَّ
الشركات التابعة. وتُجَرى المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركتھا الزمیلة ومشروعھا المشترك وفقًا لطریقة حقوق الملكیة. 

باالستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك مبدئیًا بالتكلفة. وتُعدَّل القیمة الدفتریة لالستثمار ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یعترف 
لالعتراف بالتغیُّرات في حصة المجموعة من صافي أصول الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. وتُْدَرُج

ي رك في القیمة الدفتریة لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل لتحدید االنخفاض فالشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة أو المشروع المشت
القیمة.

دة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. ویُظَھر أي  وتُظِھر قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ
من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیُّر في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا  كجزٍء

تغیِّر معترف بھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، تعترف المجموعة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما 
ة غیر المحققة الناشئة عن المعامالت ما بین المجموعیكون مناسبًا، في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة. وتُحَذف األرباح والخسائر

والشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في حدود الحصة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. ویُظَھر إجمالي حصة المجموعة 
ِلیَّة الُموَجَزة الُم َدة خارج الربح التشغیلي، وھو یَُمثُِّلمن ربح أو خسارة الشركة الزمیلة والمشروع المشترك في قائمة الدخل األوَّ َوحَّ

القوائم  الربح أو الخسارة بعد الضریبة والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. وتُعَدُّ
كي د الضرورة، تُجَرى تعدیالتالمالیة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للمجموعة عنھا. وعن

تتماشى السیاسات المحاسبیة وتلك المتبعة لدى المجموعة.

القوائم المالیة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للمجموعة عنھا. وعند الضرورة، تُجَر ىوتُعَدُّ
المتبعة لدى المجموعة.تعدیالت كي تتماشى السیاسات المحاسبیة وتلك 

د المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قیمة  وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحّدِ
د المجموعة فی ما إذا كان ھناك دلیل استثمارھا في شركتھا الزمیلة أو مشروعھا المشترك. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تحّدِ

موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب 
،المجموعة مبلغ االنخفاض في القیمة حسب الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة

دة. وعند فقدان  ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في ربح شركة زمیلة ومشروع مشترك" في قائمة الدخل األولیَّة الموجزة الُموحَّ
التأثیر الھام على الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، تقیس المجموعة وتعترف بأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. ویُعتَرف 

لدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة بأي فرق بین القیمة ا
دة. لة من البیع في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ لالستثمار المحتفظ بھ واإلیرادات المتحصَّ
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ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

صافي االستثمار في عقد إیجار تمویلي
ل المجموعة بصورة  د المجموعة أن اتفاقیة تبرید میاه طویلة األجل أنھا عقد إیجار أو تتضمن عقد إیجار، وعندما تُحّوِ عندما تحّدِ

عقد اإلیجار التمویلي جوھریة كافة المخاطر  رة، تعتبر االتفاقیة عقد إیجار تمویلي. ویُْظَھُر والمنافع العرضیة العائدة للعین المؤجَّ
ر أو بالقیمة الحالیة للحد  كصافي استثمار في عقد إیجار تمویلي، ویُْعتََرف بھ عند بدء عقد االیجار بالقیمة العادلة لألصل المؤجَّ

كانت أقل من القیمة العادلة. وتُوزع ُدفعات اإلیجار المقبوضة ما بین إیرادات التمویل واالنخفاض في األدنى لدفعات اإلیجار، إن
صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي، وذلك لتحقیق معدل ثابت من العمولة الُمستَحقة على الرصید المتبقي من األصل.

األصول المالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

األ صول المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، كأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقروض والحسابات تَُصنَُّف
الة حالمدینة أو األصول المالیة المتاحة للبیع، حسبما یكون مالئًما. ویُعترف مبدئًیا بكافة األصول المالیة بالقیمة العادلة زائًدا، في 

لة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.األصول المالیة غیر ا لُمسجَّ

القیاس الالحق
یعتمد القیاس الالحق لألصول المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
األصول المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل األصول المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة واألصول  ُن تَتََضمَّ
األصول المالیة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة  المالیة المصنفة عند االعتراف المبدئي كقیمة عادلة من خالل قائمة الدخل. وتَُصنَُّف

أیضا األدوات المالیة المشتقة بما في ذلك األدوات المالیة إذا اشتُریت لغر ض البیع أو إعادة الشراء على المدى القریب. وتَُصنَُّف
المشتقة األساسیة المستقلة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة على النحو المنصوص علیھ في معیار 

رینبالمعیالالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة، یجب الوفاء ). وبالنسبة ٣٩المحاسبة الدولي رقم (
:ینالتالی

یلغي التصنیف أو یقلل بشكل كبیر من المعاملة غیر المتوافقة التي قد تنشأ عن قیاس األصول أو المطلوبات أو االعتراف أن -
بالربح أو الخسارة بصورة مختلفة، أو

األصول والمطلوبات جزء من مجموعة من األصول المالیة أو المطلوبات المالیة أو كلیھما، والتي تُدار ویُقیَّم أدائھا أن تكون-
على أساس القیمة العادلة المتوافقة مع إدارة المخاطر الموثقة أو استراتیجیة االستثمار.

التغیرات في القیمة العادلة في بند "أرباح وخسائر قیمة عادلة". وبعد االعتراف المبدئي بھا، فیُعاد قیاسھا بالقیمة العادلة. وتُ ُل َسجَّ
إیرادا ُل في بند " إیرادات استثمار" باستخدام معدل الفائدة الفعلیة. وتَُسجَّ توتُقیَّد إیرادات التمویل ضمن االستحقاقات وتُْعَرُض

ستالم مبالغ توزیعات األرباح.توزیعات األرباح في بند "إیرادات استثمار" عند نشوء الحق في ا

القروض والحسابات المدینة
القروض والحسابات المدینة أصوال مالیة غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة  ھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وتُعَّد

یقة حًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طرللتحدید غیر مدرجة في سوق نشطة، وبعد القیاس المبدئي لھا، تُقَاس ھذه األصول المالیة ال
معدل الفائدة الفعلي ناقًصا االنخفاض في القیمة. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء 

مویلیة في لي ضمن اإلیرادات التوأي أتعاب أو تكالیف تعتبر جزًءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ویُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفع
ِلیَّة الُموَج بالخسائر الناتجة من االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل األوَّ دة. یُْعتََرُف َدة َزةقائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ الُمَوحَّ

لفئة عموما لمدینة. وتنطبق ھذه اضمن تكالیف تمویل القروض وضمن تكالیف المبیعات أو المصاریف التشغیلیة األخرى للحسابات ا
على الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى وصافي االستثمار في عقد إیجار تمویلي.
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١٢

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)السیاسات٠٢ المحاسبیة الھامَّ

(تتمة)األصول المالیة
األصول المالیة المتاحة للبیع

تشتمل األصول المالیة المتاحة للبیع على استثمارات أسھم وسندات دین. واستثمارات األسھم المصنفة كمتاحة للبیع ھي تلك التي 
ا سندات الدین في ھذه الفئة غیر مصنفة كـ "محتفظ بھا ألغراض المتاجرة" وال مصنفة بالقیمة  العادلة من خالل قائمة الدخل، أمَّ

للتغیرات في ظروف السوق. ھي تلك التي یُحتفظ بھا لفترة زمنیة غیر محددة والتي یمكن بیعھا لتلبیة احتیاجات السیولة أو استجابةً

الحقًا بال حققة قیمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر غیر الموبعد القیاس المبدئي لألصول المالیة المتاحة للبیع، فإنھا تُقاُس
بالربح المتراك مفي قائمة الدخل الشامل اآلخر، وتُقید في االحتیاطي المتاح للبیع حتى یتوقف االعتراف باالستثمار، وعندھا یُْعتََرُف

ُد االستثمار على أنھ منخفض القیمة عندما یُعاد تصنیف الخسارة المتراكمة من أو الخسارة المتراكمة في قائمة الدخل أو یَُحدَّ
َدة. وتُظَھر إیرادات التمویل أثناء االحتفاظ باالستثما ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالیة راتاالحتیاطي المتاح للبیع إلى قائمة الدخل األوَّ

المتاحة للبیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

المجموعة تقییما حول ما إذا كانت المقدرة والنیة لبیع أصولھا المالیة المتاحة للبیع على المدى القریب ال تزال مالئمة. وتجري 
وعندما یتعذر على المجموعة، في حاالت نادرة، تداول ھذه األصول المالیة بسبب أسواق غیر نشطة، یجوز للمجموعة إعادة 

لدى اإلدارة المقدرة والنیة لالحتفاظ باألصول في المستقبل القریب أو حتى تاریخ االستحقاق.تصنیف ھذه األصول المالیة إذا كانت

،وبالنسبة لألصول المالیة المعاد تصنیفھا من فئة "متاحة للبیع"، تصبح القیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف تكلفتھا المطفأة الجدیدة
ا من األصل ضمن حقوق الملكیة في قائمة الدخل على مدى العمر المتبقي من االستثمار وتُطفَأ أي أرباح أو خسائر اعترف بھا سابًق

باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما یُطفأ أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل 
ل ضمن حقوق باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وإذا ما تحدَّد األصل الحًقا  بأنھ منخفض القیمة، عندئذ یَُعاد تصنیف المبلغ الُمسجَّ

دة. لیة الُموَجَزة الُموحَّ الملكیة إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

التوقف عن االعتراف
األصول المالیة یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول المالیة أو جزء من مجموعة من 

دة للمجموعة) بصفة أساسیة عند: ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ المشابھة) (أي تُحذَف من قائمة المركز المالي األوَّ

لھا  انتھاء الحق في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو تحویل المجموعة حقوقھا باستالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ
د التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب "ترتیبات فوریة"، وإما (أ) تحویل التزام لسدا

المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ فعلیا بكافة 
لت السیطرة على األصل.المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل،  ولكنھا حوَّ

وعند تحویل المجموعة حقوقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو إبرامھا اتفاقیة إجراءات فوریة، فإنھا تُقیِّم فیما ما 
ُل المجموعة مخاطر إن كانت المجموعة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة وإلى مدى احتفظت بھا. وعندما ال تحّوِ

ل  سیطرتھا على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ ُل ومنافع األصل بشكل جوھري وال تحتفظ بھا أو تُحّوِ
ل وااللتزا األصل الُمحوَّ مبشرط استمراریتھا في التعامل بھ. وفي تلك الحالة، تعترف المجموعة أیًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ویُقاُس

المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة. وتُقَاس استمراریة التعامل التي تأخذ صورة ضمان 
ل بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادھا، أیھما أقل. على األصل الُمحوَّ

األصول المالیةاالنخفاض في قیمة 
تجري المجموعة في كل تاریخ قوائم مالیة تقییما لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على احتمالیة انخفاض قیمة أصل 

ارة (حدث خسمالي أو مجموعة من األصول. ویتحقق االنخفاض في القیمة عند وقوع حدث أو أكثر منذ االعتراف المبدئي باألصل 
ثوق وُمتََكبََّدة) لھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل م

بھ. وقد یتضمن الدلیل على االنخفاض مؤشرات تدل بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو تأخر 
في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ، أو احتمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة 
للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف 

ة بحاالت التعثر في السداد.االقتصادیة المرتبط
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١٣

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

(تتمة)االنخفاض في قیمة األصول المالیة
األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة

فیما لو كان ھناك انخفاض في قیمة كل أصل من األصول بالنسبة لألصول  المالیة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة، تُقیِّم المجموعة أوالً
المالیة الھامة بذاتھا على حدة أو جمیع األصول المالیة غیر الھامة بذاتھا. فإذا حدَّدت المجموعة أنھ ال یوجد دلیل موضوعي على 

الي تم تقییمھ على حدة، سواء كان جوھریا أو غیر جوھري، فإنھا تدرج األصل ضمن مجموعة وجود انخفاض في قیمة أصل م
األصول  من األصول المالیة ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة وتقیِّمھ مع جمیع األصول لتحدید االنخفاض في القیمة. وال تُْدَرُج

لتي یُْعتََرُف، أو ال یزال یُْعتََرُف، بخسارة ناشئة عن انخفاض قیمتھا فيالتي یُجَرى تقییمھا على حدة لتحدید االنخفاض في القیمة وا
التقییم الجماعي لالنخفاض في القیمة.

مبلغ أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة یتم تحدیدھا بمقدار الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات ویُقاُس
َرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا بعد). وتُخَصم القیمة الحالیة للتدفقات النالنقدیة المستقبلیة ال قدیة ُمقَدَّ

َرة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصول المالیة. المستقبلیة الُمقَدَّ

َدة. تُخفَّض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ویُ لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ بالخسارة في قائمة الدخل األوَّ ْعتََرُف
َدة) على أساس القیم ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة كإیرادات تمویل في قائمة الدخل األوَّ الدفتریة ةویستمر استحقاق إیرادات التمویل (الُمسجَّ

دیة المستقبلیة لغرض قیاس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة.المخفضة حسب معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النق
وتُشَطب القروض مع المخصصات المرتبطة بھا عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي الستردادھا في المستقبل، وعند تحقق جمیع 

بب االنخفاض في القیمة في سنة الحقة بسالضمانات أو تحویلھا إلى المجموعة. وفي حالة زیادة أو نقصان مبلغ الخسارة الناشئة عن
وقوع حدث ما بعد االعتراف باالنخفاض في القیمة، تُجَرى زیادة أو تخفیض الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة المعترف 

لتمویل في الیف ابھا سابقًا من خالل تعدیل حساب المخصص. وفي حالة استرداد المبلغ المشطوب الحقًا، یُقیَّد االسترداد لحساب تك
َدة. لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة الدخل األوَّ

األصول المالیة المتاحة للبیع
بالنسبة لألصول المالیة المتاحة للبیع، تجري المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة، تقییًما للتأكد من وجود دلیل موضوعي یدل على 

االستثمارات.انخفاض قیمة استثمار ما أو مجموعة من 

ن الدلیل الموضوعي انخفاًضا جوھرًیا أو طویل األمد في القیمة  وفي حالة استثمار األسھم الُمصنَّفة كاستثمارات متاحة للبیع، یتضمَّ
مقابل "العادلة لالستثمار بأقل من تكلفتھا. ویُقیَّم "االنخفاض الجوھري" مقابل التكلفة األصلیة لالستثمار و"االنخفاض الطویل األمد

الخسارة المتراكمة  -الفترة التي تتخفض فیھا القیمة العادلة عن تكلفتھا األصلیة. وإذا ُوجد الدلیل على االنخفاض في القیمة، فإنَّ
التي تُقاس على أنھا الفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلة الحالیة، ناقًصا أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة ذلك االستثمار

دة  تُحَذف من الدخل الشامل اآلخر ویُعتَرف بھا في قائمة الدخل األولیة –الُمعتَرف بھ سابًقا في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ
دة. وال یمكن عكس قید الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة استثمارات األسھم من خالل قائمة الدخل، ویُعتَرف  الموجزة الُموحَّ

دات في قیمھا العادلة بعد االعتراف باالنخفاض في القیمة في الدخل الشامل اآلخر.بالزیا

ویستلزم لتحدید مدي "األھمیة" و "طول األمد" االستعانة بالتقدیر المحاسبي. وعند إجراء ھذا التقدیر، تقیِّم المجموعة، من بین 
ستثمار أقل من تكلفتھ.عوامل أخرى، المدة أو الحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة لال

وبالنسبة لسندات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، یجرى تقییم االنخفاض في القیمة باستخدام نفس المعاییر كأصول مالیة مسجلة بالتكلفة 
لمطفأة االمطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القیمة یمثل الخسارة المتراكمة التي تقاس حسب الفرق بین التكلفة 

والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة ذلك االستثمار معترف بھا سابقا في قائمة الدخل األولیة 
دة. الموجزة الُموحَّ
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١٤

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

(تتمة)االنخفاض في قیمة األصول المالیة
(تتمة)األصول المالیة المتاحة للبیع

ویستمر احتساب إیرادات التمویل المستقبلیة كاستحقاقات على أساس القیمة الدفتریة المخفَّضة لألصل باستخدام معدل الفائدة المستخدم 
من في  ل إیرادات الفوائد كجزٍء خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة. وتُسجَّ

اإلیرادات التمویلیة. وإذا ما حدث في السنوات الالحقة زیادة في القیمة العادلة ألداة الدین وأن ھذه الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة 
دة، یُعكس قید خسارة االنخفاض في قائمة بوقوع حدث بعد ا العتراف بخسارة االنخفاض في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

الدخل األولیة الموجزة الموحدة.

عملیات تجمیع المنشآت والشھرة
ل بتُجَرى المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت باستخدام طریقة االستحواذ. وتُقَاس تكلفة االستحواذ بمجم القیمة وع الِعَوض الُمحوَّ

العادلة في تاریخ االستحواذ باإلضافة إلى قیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحَوذ علیھا. وبالنسبة لكل عملیة 
ا بالقیمة العادلة أو بنسبة  لحصة في اتجمیع منشآت، تختار المجموعة قیاس الحصص غیر الُمسیِطرة في المنشأة المستحوذ علیھا إمَّ

قیمة صافي األصول القابلة للتحدید للمنشأة المستحوذ علیھا. وتُدَرج تكالیف االستحواذ ضمن المصاریف اإلداریة عند تكبِّدھا.

وعندما تستحوذ المجموعة على منشأةٍ، فإنھا تُقیِّم األصول المالیة والمطلوبات الُمحّملة لتحدید التصنیف والتخصیص المناسبْین لھا 
ن ذلك فصل الشركة وذلك وفقًا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ. ویتضمَّ

المستحَوذ علیھا األدوات المالیة المشتقة الضمنیة في العقود األساسیة.

بأي ِعوض محتمل یتعین تحویلھ من قِبل المنشأة المستحِوذة بالقیمة الع الِعوض المحتمویُْعتََرُف ل ادلة في تاریخ االستحواذ. ویُعدُّ
) المعني باألدوات المالیة: االعتراف والقیاس، ٣٩الُمَصنَّف كأصل أو مطلوب أداة مالیة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم (

بالقیمة العادلة مع التغیرات في القیم العادلة الُمْعتََرف بھا في قائمة الدخل األوَّ َدة.ویُقاُس لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ

ل والقیمة الُمعتَرف بھا للحصص غیر الُمسیِطرة وأي حصة  وتُقَاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمالي الِعَوض الُمحوَّ
لة القابلة للتحدید. وفي حال تجاوز القی افي مة العادلة لصمملوكة سابقًا عن صافي األصول المستحَوذ علیھا والمطلوبات الُمحمَّ

ل، تعید المجموعة التقییم للتأكد من صحة تحدید كافة األصول المستحوذ علیھا  األصول الُمستحَوذ علیھا عن إجمالي الِعَوض الُمحوَّ
كان إعا لة، وتراجع اإلجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ الُمعتَرف بھا في تاریخ االستحواذ. وإْن ة التقییم دوكافة المطلوبات الُمحمَّ

ل، یُعتَرف عندئٍذ بالربح في  ال یزال ینشأ عنھ فائض في القیمة العادلة لصافي األصول الُمستحَوذ علیھا عن إجمالي العوض الُمحوَّ
َدة. لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة الدخل األوَّ

بار ة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. وبغرض اختوبعد االعتراف المبدئي بالشھرة، فإنھا تَُقاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكم
انخفاض القیمة، تَُوّزع الشھرة المكتَسبة من خالل عملیات تجمیع المنشآت، وذلك من تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات 

النّظر عن ت طلوبات خصیص األصول أو المالُمِدّرة للنقد للمجموعة، التي یُتوقع لھا أن تستفید من عملیات تجمیع المنشآت، بصرِف
األخرى للشركة الُمستحَوذ علیھا لتلك الوحدات.

ة للنقد أو جزء من العملیة ضمن الوحدة الُمبَاعة، تُدرج الشھرة المتعلقة بالعملیة المبیعة  وفي حال تخصیص الشھرة لوحدة ُمِدرَّ
لعملیة قاس الشھرة المبیعة في ھذه الحالة بناء على الِقیم النسبیة لبالقیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة من البیع. وتُ

ة للنقد. المبیعة والجزء المحتفَظ بھ من الوحدة الُمِدرَّ

وعند بیع الشركات التابعة، یُعتَرف بالفرق بین سعر البیع وصافي األصول زائًدا فروق الترجمة المتراكمة والشھرة في قائمة الدخل 
دة. الُموحَّ
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة
إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. وفي حال تُجري المجموعة بتاریخ كل قوائم مالیة تقییًما للتحقق مما 

ر المجموعة قیمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز  وجود ھذا المؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقّدِ
ُقیمة األصل القابلة لالسترداد قیمتھ العادلة أو القیمة العادلة للوحدة الُمِد ة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام. وت حدَّد رَّ

القیمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة داخلة مستقلة إلى حد كبیر عن المتحقق من أصول أخرى أو 
ة للنقد ق یمتھ القابلة لالسترداد، یُعتبر األصل منخفض القیمة، مجموعة أصول. وعند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

ویُخفَّض إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.

بة یوعند تقییم القیمة قید االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
منیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الز

تیُؤَخذ في االعتبار معامالت السوق األخیرة. وفي حال تعذُّر تحدید ھذه المعامالت، تُستخَدم طریقة تقییم مالئمة. وتتأكد ھذه الحسابا
في السوق المالیة للشركات المطروح أسھمھا للتداول العام أو مؤشرات أخرى من خالل مضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرجة

متاحة حول القیمة العادلة.

عن كل وحدة  مستقلٍة بصورةٍ وتبني المجموعة حسابات انخفاض القیمة على الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ
فترة خمس من الوحدات المدرة للنقد للمجموعة المخصص  عامٍة لھا األصول. وتغطي ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة

سنوات. ویُحتَسب معدل النمو الطویل األجل ویُطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للمشاریع بعد السنة الخامسة.

دة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى ویُعترف بخسائر االنخفاض في العملیات المستمرة في قائمة الدخل األول یة الموجزة الُموحَّ
مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.

وفیما یتعلق باألصول، باستثناء الشھرة، یُجَرى تقییم بتاریخ كل قوائم مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر یدل على خسائر ناشئة 
موج ر المجموعة القیمة عن انخفاض القیمة معتَرف بھا من قبل لم یَعُْد وًدا أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقّدِ

ة لالقابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقد. وال یُعَكس قید الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابقًا إال في حا
ابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید قیمة األصل الق

ياألخیرة. ویكون عكس القید محدوًدا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة الت
أي خسارة ناشئة عن انخفاض قیمة األصل في السنوات كان سیُجَرى تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما لو لم یُعترف ب

َدة. ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ السابقة. ویُْعتََرف بعكس القید في قائمة الدخل األوَّ

ویُراجع االنخفاض في قیمة الشھرة سنویًا، ویتكرر ذلك االختبار عندما تشیر األحداث أو التغیُّرات في الظروف إلى احتمال تعّرض 
مة الدفتریة لالنخفاض. وتُجري المجموعة اختبار االنخفاض في القیمة السنوي للشھرة بتاریخ كل قوائم مالیة.القی

ة للنقد) ال ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ ي تتعلق تویُحّدد االنخفاض في قیمة الشھرة بتقییم القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد عن قیمتھا الدفتریة، یُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض بھا الشھرة. وعند انخ فاض القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ

في القیمة. وال یمكن عكس قید الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترات المستقبلیة.

المخزون
ى للتحقق، أیُّھما أقل. وتمثل التكالیف تلك المصاریف المتكبَّدة للوصول بكل منتج إلیُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة

موقعھ الراھن وحالتھ الراھنة والمحتَسبة على األساس التالي:

ح.-المواد الخام تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجَّ
ة الصنع والعمالة المباشرتین زائًدا حصة مناسبة من المصاریف غیر تكلفة المواد -البضاعة قید التصنیع والبضاعة التامَّ

المباشرة الخاصة بھا وفقًا لمستوى النشاط العادي.
تكلفة المواد المباشرة التي ھي قید الشحن والتي انتقلت مخاطرھا -البضاعة بالطریق

ومنافعھا للشركة والمدرجة بالتكلفة.
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

(تتمة)المخزون
التكالیف المتوقعة وویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف متوقعة لإلنجاز 

الالزمة إلجراء عملیة البیع.

النقد وما في حكمھ
یتألف النقد وما في حكمھ من نقدیة في الصندوق وأرصدة بنكیة وودائع ألجل یبلغ تاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أقل من 

تاریخ االقتناء وتخضع لمخاطر تغیُّرات ضئیلة في القیمة.

االحتیاطي النظامي
ل نسبة  تُحّوِ من دخلھا إلى االحتیاطي النظامي. ویجوز %١٠وفقًا لما یتطلبھ نظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أْن

التوقف عن إجراء ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي نسبة  َر تقّرِ من رأس المال (المخفضة إلى نسبة %٥٠للشركة أْن
االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.٢٠١٦إبریل ٢٩ودي الجدید اعتبارا من وفًقا لنظام الشركات السع%٣٠ م). علًما بأنَّ

المطلوبات المالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

المطلوبات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقروض والحسابات  تَُصنَُّف
حسبما یكون مالئًما. ویُعتَرف بكافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي الدائنة، 

المطلوبات المالیة للمجموعة الحسابات التجاریة الدائنة  ُن بعد حسم تكالیف المعامالت المرتبطة بھا ارتباًطا مباشًرا. وتَتََضمَّ
نة األخرى والقروض بما في ذلك الحسابات البنكیة المكشوفة.والحسابات الدائ

القیاس الالحق
یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

القروض
القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة  استخدام بھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس

باألرباح والخسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وأیًضا من خالل  طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویُْعتََرُف
عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

جزأ من یف تعتبر جزًءا ال یتوتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكال
دة. وتنطبق ھذه ال ئة فمعدل الفائدة الفعلي. ویُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

عموما على القروض التي تحمل فائدة.

التوقف عن االعتراف
االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال التزام یتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد 

مالي آخر بالتزام مالي حالي من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوھرًیا أو إجراء تعدیل شروط االلتزامات الحالیة 
ق عتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویُعتَرف بالفرتعدیال جوھریًا، یُعتبر ھذا التغییر أو التعدیل على أنھ توقف اال

دة. في القیم الدفتریة في قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

مقاصة األدوات المالیة
دة یة التُجَرى مقاصة األصول المالیة والمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموجزة األول ُموحَّ

ا تسویتھا على أساس الصافي أو بیع األصول  عند وجود حق نافذ قانونًا حالي في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ
وسداد المطلوبات في آن واحد.

التزامات المزایا المحددة للموظفین
كالتزام مزایا محددة بموجب معیار المحاسبة  تستخدم المجموعة برنامًجا غیر ممول لمكافآت نھایة خدمة للموظفین، والذي یَُصنَُّف

برامج المزایا المحددة برنامًجا مختلًفا عن برنامج المساھمات المحددة. ویمثل صافي ١٩الدولي رقم ( ) "مزایا الموظفین". ویُعدُّ
َدة المتعلق ببرنامج المزایا المحددة القیمة الحالیة اللتزام اااللتزام الُمْع ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مزایا لتََرف بھ في قائمة المركز المالي األوَّ

المحددة في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا ناقًصا القیمة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاریخ. ویُحتسب التزام المكافآت 
ُد القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة بخ م صالمحددة من قِبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتَُحدَّ

التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا لسندات الشركات ذات الجودة 
باألرباح والخسائر االكتواریة الالعالی َرة اللتزامات مزایا ما بعد الخدمة. ویُْعتََرُف اتجة نة والتي لھا فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدَّ

عن التغیرات في االفتراضات االكتواریة وتسویات الخبرة في حقوق الملكیة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ 
فیھا.
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المخصصات
وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن یتطلب یُعتَرف بالمخصصات عند 

األمر تدفق الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع 
مثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یُعتَرف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل ال

وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعلیًا. ویُعَرض المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الدخل األولیة الموجزة 
دة بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستردة. وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود  ا جوھریا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل مالُموحَّ

قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یُعتَرف بالزیادة 
في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.

االلتزامات المحتملة
بااللتزامات المحتملة عنھا ما لم یكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة ال یُْعتََرُف َدة، وال یُْفِصُح ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ في القوائم المالیة األوَّ

َدة ِضْمن بند ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي األوَّ ُل ن ومبالغ "دائنومنافع اقتصادیة مستبعًدا. وتَُسجَّ
عنھ عندما ی َدة، بل یُْفِصُح ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ باألصل المحتمل في القوائم المالیة األوَّ المحتمل كون منمستحقة الدفع". وال یُْعتََرُف

تدفق منافع اقتصادیة.

الزكاة والضریبة الدخل
الزكاة والضریبة الدخل

مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة  التي تعمل داخل المملكة العربیة السعودیة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة یَُجنَُّب
والدخل المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. ویُجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا لمصالح الضرائب التي تعمل بھا الشركات 

َدة.التابعة للشركة خارج المملكة العربیة السعودیة. ویُحّمل مخصص الزكا لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ة وضریبة الدخل على قائمة الدخل األوَّ

لة الضریبة المؤجَّ
على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة لألصول والمطلوبات  لة باستخدام طریقة االلتزام بناًء یُجنَّب مخصص للضریبة المؤجَّ

ئم المالیة.وقِیمھا الدفتریة ألغراض القوائم المالیة بتاریخ القوا

االعتراف باإلیرادات
یُعتَرف باإلیرادات إلى الحد الذي یكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادیة إلى المجموعة بحیث یمكن قیاس اإلیرادات بصورة 

اعاة شروط مرموثوقة بصرف النظر عن موعد استالمھا. وتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع
الدفع المنصوص علیھا تعاقدیا باستثناء الضرائب أو الرسوم. وقد َخلُصت المجموعة بأنھا ھي األصیل في كافة اتفاقیات إیراداتھا 
لكونھا ھي المتعھد الرئیس في كافة ھذه االتفاقات ولدیھا حریة تحدید األسعار ولكونھا تتعرض أیضا لمخاطر المخزون واالئتمان. 

ھ یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات.كما أن

مبیعات البضائع
یُعتَرف باإلیرادات من بیع البضائع عند انتقال المخاطر والمنافع الجوھریة المرتبطة بملكیة البضائع إلى المشتري وذلك عادة عند 

البضائع بالقیمة العادلة للِعَوض المقبوض أو المستحق القبض، بالصافي بعد حسم تسلیم البضائع. وتُقَاس اإلیرادات من مبیعات
المرتجعات والمخصصات والخصومات التجاریة وخصومات الكمیة. وتُجنِّب المجموعة مخصصات ضمان اعتیادیة لإلصالحات 

بالتزام مطالباتالعامة لمدة تتراوح بین سنة إلى خمس سنوات على منتجاتھا، وذلك تماشیا مع ممارسات القطاع الصناعي. ویُْعتََرُف
الضمان المحتملة عند بیع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضمانات بمدد أطول أو عقود صیانة إلى عمالئھا.

تقدیم الخدمات
باإلیرادات من تقدیم الخدمات التي تتمثل بصورة رئیسیة في خدمات صیانة وخدمات ھندسیة عند تنف ت المتعاقد یذ الخدمایُْعتََرُف

باإلیرادات فقط في حدود المصاریف الُمتََكبََّدة المؤھلة لالستردا .دعلیھا. وعندما یتعذر قیاس نتیجة العقد بصورة موثوقة، یُْعتََرُف

إیرادات العقود
أعمال العقد عند:یُعتَرف باإلیرادات المرتبطة بالعقود الطویلة األجل بالرجوع إلى طریقة نسبة اإلنجاز لكل عمل من 

إمكانیة قیاس إجمالي إیرادات العقد بصورة موثوقة.)أ(
واحتمالیة تدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالعقد إلى المجموعة.)ب(

وإمكانیة قیاس تكالیف إنجاز العقد ومرحلة اإلنجاز بصورة موثوقة بتاریخ قائمة المركز المالي.(جـ) 
المرتبطة بھ بصورة واضحة وقیاسھا بصورة موثوقة بحیث یمكن مقارنة تكالیف العقد الفعلیة وإمكانیة تحدید تكالیف العقد )د(

المتكبَّدة بالتقدیرات السابقة.

ي حدود فوعند تعذُّر تقدیر نتیجة عقد ما بصورة موثوقة (خالل المراحل األولى للعقد بصفة رئیسة)، ال یُعتَرف بإیرادات العقد إال
التكالیف المتكبَّدة المتوقع قابلیتھا لالسترداد.
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

(تتمة)االعتراف باإلیرادات

(تتمة)إیرادات العقود
نسبة اإلنجاز، تتطابق اإلیرادات المعتَرف بھا مع إجمالي إیرادات العقد مضروبًا في معدل اإلنجاز الفعلي بناًءوعند تطبیق طریقة 

على نسبة إجمالي تكالیف العقد المتكبَّدة حتى تاریخھ وتكلفة اإلنجاز المقدَّرة.

تعكس القوائم المالیة، ال تُدَرج إال تكالیف تلك العقود التيوعند تحدید مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى تكالیف العقد المتكبَّدة حتى تاریخ 
األعمال المنفذة ضمن التكالیف المتكبَّدة حتى تاریخ القوائم المالیة. وتُستَبعد التكالیف التالیة من تكالیف العقد:

ة إل)أ( ة لالستخدام ى موقع العقد أو المخصَّصتكالیف العقد التي تتعلق بأعمال مستقبلیة في العقد، وذلك مثل تكالیف المواد الموردَّ
بعد تركیبھا أو استخدامھا أو تطبیقھا خالل تنفیذ العقد، ما لم تُصنَّع المواد خصیًصا للعقد. في العقد، ولكن لم یُجَر

المبالغ المدفوعة مقدًما لمقاولي الباطن نظیر األعمال المنفذة بموجب عقد الباطن.)ب(

دة، یُْعتََرف وعند عدم التیقن من قابلیة  تحصیل مبلغ ُمدَرج بالفعل ضمن إیرادات العقد ومعتَرف بھ بالفعل في قائمة الدخل الُموحَّ
بدال من االعتراف بھ كتسویة لمبلغ إیرادات العقد. بالمبلغ غیر القابل للتحصیل أو المبلغ الذي لم یعد تحصیلھ محتمال كمصروٍف

ویُعتَرف باإلیرادات من أوامر التغییر:

من التأكد اعتماد العمیل أوامر التغییر.)أ( معقولٍة عندما یُتوقع بدرجٍة
موثوقٍة.)ب( وعند إمكانیة قیاس مبلغ أمر التغییر بصورةٍ

د  على الفور. ویُحدَّ وعندما یكون من المحتمل تجاوز إجمالي تكالیف العقود إجمالي إیراداتھا، یُْعتََرف بالخسارة المتوقعة كمصروٍف
بصرف النظر عن:مبلغ الخسارة

بدء العمل في العقد من عدمھ.)أ(
مرحلة إنجاز أعمال العقد.)ب(

مبلغ األرباح المتوقع نشوئھ من عقود أخرى ال تُعامل كعقد إنشاءات وحید.(جـ)

لتقدیرات المحاسبیة. اوتُجَرى المحاسبة عن التغییر في تقدیر إیرادات العقد أو تكالیفھ أو تأثیر التغیر في تقدیر نتیجة عقد ما كتغیر في 
وتُجَرى المحاسبة عن ذلك بأثر مستقبلي.

دة كـ "قیمة أعمال منفذة فائضة عن وتُصنَّف قیمة األعمال المنجزة غیر المفوترة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ بتاریخ قائمة المركز المالي األوَّ
دة، فیما تُصنَّف المبالغ المفوترة الفائضة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ن قیمة عفواتیر" ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة كـ "فواتیر فائضة عن قیمة أعمال منفذة" ضمن المطلوبات األعمال المنجزة بتاریخ قائمة  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المركز المالي األوَّ
َدة. لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المتداولة في قائمة المركز المالي األوَّ

إیرادات التمویل
بإیرادات التمویل بما في ذلك اإلیرادات الناشئة من عقود اإلیجا ر التمویلي واألدوات المالیة األخرى باستخدام طریقة الفائدة یُْعتََرُف

الفعلي.

المصاریف
مصاریف البیع والتوزیع ھي تلك التي تتعلق على وجھ  بالمصاریف عند تكبدھا على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. إنَّ یُْعتََرُف

. وسیارات التوصیل وكذلك مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھاالتحدید بموظفي المبیعات وقسم المبیعات والضمانات والتخزین 
ثابٍت، فیما بین تكالیف مباشرة ومصاریف عمومیة وإداریة  ع كافة المصاریف األخرى المتعلقة بالعملیات الرئیسة، على أساٍس وتُوزَّ

ُدھا المجموعة حسبما تراه مناسبًا. وفقًا لعوامل توزیع تحّدِ
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

عقود اإلیجار التشغیلي
بموجبھا، بصورة جوھریة، كافة  ُل عقـود اإلیجار، التي ال تَُحوَّ المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل إلى المجموعة، تَُصنَُّف

َد ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تشغیلي في قائمة الدخل األوَّ ة وفًقا كعقود إیجار تشغیلي. ویُْعتََرف بُدفعات عقود اإلیجار التشغیلي كمصروٍف
لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

العمالت األجنبیة
َدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للشركة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ألم. وفیما اتُْعَرض القوائم المالیة األوَّ

ة. ییتعلق بكل منشأة، تحدد المجموعة العملة الوظیفیة والبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام ھذه العملة الوظیف
الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھما إلى قائمة الدخل  وتستخدم المجموعة الطریقة المباشرة للتوحید، وعند بیع عملیة أجنبیة، فإنَّ

َدة یُظھر المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھذه الطریقة. لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ

المعامالت واألرصدة
ل منشآت المجموعة المعا مالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بعملتھا الوظیفیة حسب السعر الفوري في التاریخ الذي تتأھل فیھ وتُسّجِ

لة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوري للعملة الوظی یة فالمعاملة لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدیة الُمسجَّ
بتاریخ القوائم المالیة.

بجمیع الفروق الناتجة عن تسویة أو ترجمة البنود النقدیة في قائمة الدخل باستثناء الفروق الناتجة من البنود النقدیة األجنبیة ویُْعتََرُف
بذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى أن یباع صافي االستثمار جزًءا من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة. ویُْعتََرُف ،التي تُشّكُل

َدة.وعندئذ یُ لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ عاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل األوَّ

بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في تواریخ المعامالت الم دئیة بوتُترجم البنود غیر النقدیة التي تُقاُس
ب لذي القیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في التاریخ اوال تُعدَّل الحقًا. وتُترجم البنود غیر النقدیة التي تُقاُس

بال ُد فیھ القیمة العادلة. وتُجَرى المحاسبة عن الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غیر النقدیة التي تُقاُس یمة قتَُحدَّ
سارة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخ

لیة الُموَجَزة ا بربح أو خسارة القیمة العادلة الخاصة بھا في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل األوَّ َدة، لمن البنود التي یُْعتََرُف ُمَوحَّ
على التوالي).

شركات المجموعة
ائم المالیة، تُترجم أصول ومطلوبات العملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بسعر الصرف السائد بتاریخ تقدیم التقریر عند توحید القو

بفروقات التحویل الناتج ةحول القوائم المالیة، وتُترجم قوائم الدخل الخاصة بھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ المعامالت. ویُْعتََرُف
التوحید في الدخل الشامل اآلخر. وعند بیع عملیة أجنبیة، یُعاد تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر عن ترجمة العمالت ألغراض

َدة. لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المتعلقة بتلك العملیة األجنبیة في قائمة الدخل األوَّ

تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. تظِھر المجموعة األصول والمطلوبات في  دة بناًء قائمة المركز المالي األولیة الموجزة الُموحَّ

األصل متداوال: ویُعدُّ

عندما یُتوقع تحققھ أو یُنوى بیعھ أو استنفاذه خالل الدورة التشغیلیة العادیة.-
أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.-
تحققھ خالل االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.أو عندما یُتوقع -
أو عندما یكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي التزام لمدة ال تقل -

عن اثني عشر شھًرا بعد فترة القوائم المالیة.
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َدة (تتمة)إیضاحات حول  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة.

المطلوبات متداولة: وتُعَدُّ

عندما یُتوقع سدادھا خالل الدورة التشغیلیة العادیة.-
عند االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.أو -
أو عند استحقاقھا للسداد خالل االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.-
أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد فترة القوائم المالیة.-

لمطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.وتُصنِّف المجموعة كافة ا

لة كأصول ومطلوبات متداولة وغیر متداولة. وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضریبیة المؤجَّ

قیاس القیم العادلة
ِلیَّة َجَزة. وتمثل ُموتقیس المجموعة األدوات المالیة، مثل االستثمارات المتاحة للبیع، بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي أوَّ

القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مدفوع لتحویل التزام ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ 
على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل التزام إما: القیاس. ویُحدَّد قیاس القیمة العادلة بناًء

لألصول أو المطلوباتفي السوق الرئیسة -
أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.-

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.

ألصول أو سیستفیدون عند تسعیر اوتُقَاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق 
المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل 

ةغیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكن
أو عن طریق بیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

وتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت 
لمدخالت غیر القابلة للمالحظة.القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام ا

وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة 
ة لقیاس القیمة العادلة ككل: العادلة، الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّ

األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.المستوى -
المستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة -

مباشرة أو غیر مباشرة.
األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى -

َدة على نحو متكرر، تحدد المجمو ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ة فیما عوفیما یتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة األوَّ
تصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة إذا أجریت التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم ال

العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.
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َدة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

ة (تتمة)٠٢ السیاسات المحاسبیة الھامَّ

قیاس القیم العادلة (تتمة)
دت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاحات عن القیمة العادلة، حدَّ

األصول أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو مبین أعاله. أّما بالنسبة لالستثمارات غیر الُمْدَرجة في 
د القیمة العادلة بالرجوع إل ى القیمة السوقیة الستثمار مشابھ أو على أساس التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة السوق المالیة، فتُحدَّ

وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بمثابة القیمة العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القیمة العادلة لمثل ھذه 
االستثمارات.

الھامةالتقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات ٠٣

دة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات ال ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ إعداد القوائم المالیة األوَّ ؤثر تي تیتطلُب
على المبالغ المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بھا واإلفصاح عن االلتزامات 

محتملة، وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول ال
أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة.

الفترة التي المحاسبیة فيوتُجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. ویُعتَرف بالتعدیالت على التقدیرات
یُعدَّل فیھا التقدیر وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.

المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوھریة للتقدیرات وعدم دقتھا وكذلك التقدیرات الھامة المستخَدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة إنَّ
على وجھ الخصوص، (التي تؤثر تأثیًرا جوھرًیا للغایة على  ُن َدة) تَتََضمَّ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المبلغ الُمْعتََرف بھ في القوائم المالیة األوَّ

ما یلي:

االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة
ي تمثل قیمتھ العادلة التیتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد،

على البیانات الم احة تناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام، أیھما أعلى. وتُحتَسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف حساب البیع بناًء
قًصا التكالیفمن معامالت البیع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة نا

على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدیة من  اإلضافیة لبیع األصل. وتُحتَسب القیمة قید االستخدام بناًء
الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة غیر الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلیة 

القیمة القابلة لالسترداد الھام ة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وتُعَدُّ
األكثر حساسیة لمعدل الخصم المستخَدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة 

ل النمو الُمستخَدم ألغراض استقرائیة.المتوقعة ومعد

تقییم التزامات المزایا المحددة
ُد تكلفة برنامج المزایا المحددة لمعاش التقاعد والمزایا األخرى لما بعد التوظیف والقیمة الحالیة اللتزام معاش التقاعد باس خدام تتَُحدَّ

ذلك افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشملالتقییمات االكتواریة. ویتضمن التقییم االكتواریة وضع عدة 
تحدید معدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة 

خ ات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاریاألجل، فإن التزام المزایا المحددة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراض
قوائم مالیة.

االنخفاض في قیمة الحسابات التجاریة المدینة
یُجرى تقدیر المبالغ غیر القابلة للتحصیل من الحسابات التجاریة المدینة عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالكامل.  

ة بحد  ا المبالغ غیر الھامة بحد ذاتھا والتي تكون متأخرة وفیما یتعلق بالمبالغ الھامَّ ذاتھا، یُجَرى ھذا التقدیر على أساس إفرادي. أمَّ
السداد، یُجري تقدیرھا معًا ویُجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب طول مدة التأخر في السداد.

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات
د ذلك التقدیر بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل تُ د اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لمعداتھا بغرض حساب االستھالك. ویُحدَّ حّدِ

ل أو االھتراء المادي، وتجري اإلدارة سنویًا مراجعة على القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لھذه األصول ویُعدَّل االستھالك الُمحمَّ
تقبال عندما تعتقد اإلدارة أن ھناك فرق بین األعمار اإلنتاجیة والتقدیرات السابقة.مس
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

للممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)األعمار اإلنتاجیة 
لتحدید األجزاء الھامة من بند الممتلكات والمصانع والمعدات الستھالك ھذه األجزاء بشكل  شامًال نفذت اإلدارة خالل الفترة إجراًء

غییر معدات. ویُعتبر ھذا التمنفصل؛ وعلیھ أعادت اإلدارة أیًضا تقییم العمر االنتاجي لھذه األجزاء الھامة من الممتلكات والمصانع وال
من  م.٢٠١٧ینایر ١تغییًرا في التقدیر المحاسبي، وقد أُجریت المحاسبة عنھ بأثر مستقبلي بدایةً

المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد٠٤

وعة، وتنوي القوائم المالیة للمجمفیما یلي اإلفصاح عن المعاییر والتفسیرات الصادرة غیر الساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار 
المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، حیثما یكون مالئما، عندما تصبح ساریة المفعول.

"األدوات المالیة":٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
"األدوات المالیة" ٩رقم م نسخة نھائیة من المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٤أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو 

"األدوات المالیة": االعتراف والقیاس وكافة النسخ السابقة للمعیار للتقریر المالي رقم ٣٩الذي استُبدل بمعیار المحاسبة الدولي رقم 
ع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٩ المالیة: التصنیف الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن مشروع األدوات ٩، حیث یُجّمِ

حیز التنفیذ على الفترات السنویة ٩والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط. ویدخل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
من تاریخ  ق یم أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر. وباستثناء محاسبة التحوط، فإنَّھ یتعین التطب٢٠١٨ینایر ١ابتداًء

تقدیم معلومات المقارنة لیس إلزامًیا. وفیما یتعلق بمحاسبة التحوط، تُطبَّق المتطلبات عموًما بأثر رجعي، مع  بأثر رجعي، غیر أنَّ
بعض االستثناءات المحدودة.

وتخطط المجموعة لتطبیق المعیار الجدید في تاریخ التطبیق المطلوب.

التصنیف والقیاس
تأثیر جوھري على قائمة مركزھا المالي أو حقوق ملكیتھا عند تطبیق متطلبات التصنیف والقیاس من ال تتوقع المجموعة وجود

).٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

عتَزم االحتفاظ للمستقبل القریب بأسھم حقوق الملكیة في الشركات غیر المدرجة في السوق المالیة. وتتوقع المجموعة تطبیق خیار  ویُ
فإنھا تعتقد بأن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (عرض ت ) لن ٩غیرات القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر، ومن ثمَّ

ینشأ عنھ تأثیر جوھري. وإذا لم تطبق المجموعة ذلك الخیار، فلن یُحتفظ باألسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مما 
لة.یزید التقلبات في األ رباح أو الخسائر المسجَّ

ویُحتفظ بالقروض والحسابات التجاریة المدینة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، ویُتوقع أن ینشأ عنھا تدفقات نقدیة تمثل حصرًیا 
یاسھا بالتكلفة سیستمر قمدفوعات المبالغ الرئیسة والفائدة؛ وعلیھ فإن المجموعة تتوقع بأن ھذه القروض والحسابات التجاریة المدینة 

). ومع ذلك، ستجري المجموعة تحلیال أكثر تفصیال على خصائص التدفقات ٩المطفأة وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
للتقریر يالنقدیة التعاقدیة لتلك األدوات قبل استنتاج ما إن كانت تلك األدوات تستوفي معیار قیاس التكلفة المطفأة وفقا للمعیار الدول

).٩المالي رقم (

االنخفاض في القیمة
) من المجموعة تسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة من كافة سندات دیونھا وقروضھا ٩یستلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ا على مدى  صال یراعي كافة المعلومات شھرا أو مدى الحیاة. وستجري المجموعة تحلیال مف١٢وحساباتھا التجاریة المدینة، إمَّ

المعقولة والمؤیدة بما في ذلك العناصر المستقبلیة لتحدید مدى التأثیر.

محاسبة التحوط
المجموعة ال تتوقع أي تأثیر نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ).٩لیست للمجموعة عالقات التحوط؛ وعلیھ فإنَّ
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد٠٤

"اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
م، حیث أنشأ نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات ٢٠١٤) في مایو ١٥رقم (صدر المعیار الدولي للتقریر المالي

)، یُعتَرف باإلیرادات حسب القیمة التي ١٥التي تنشأ من العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
البضائع أو الخدمات إلى عمیل.تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل

ا  لتطبیق اوسیلغي معیار اإلیرادات الجدید كافة متطلبات االعتراف باإلیرادات الحالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. ویتعیَّن إمَّ
من تاریخ  م أو بعد ذلك التاریخ، عند ٢٠١٨ینایر ١بأثر رجعي كامل أو التطبیق بأثر رجعي ُمعدَّل على الفترات السنویة ابتداًء

) خالل سنة واحدة. ١٥استكمال مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالتھا لتأجیل تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
جرت م، أ٢٠١٦مع السماح بالتطبیق المبكر. وتخطط المجموعة لتطبیق المعیار الجدید في تاریخ التطبیق المطلوب. وخالل عام 

)، حیث یخضع ذلك التقییم لتغیرات ناشئة عن تحلیل جار أكثر ١٥المجموعة تقییما أولیا على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
تفصیال. عالوة على ذلك، تأخذ المجموعة بعین االعتبار التوضیحات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في إبریل 

ت مستقبلیة.م، وستراقب أي تطورا٢٠١٦

مبیعات البضائع
العقود الُمبَرمة مع العمالء التي یُجَرى بموجبھا بیع البضائع یتوقع عموًما أن تكون ھي التزامات التنفیذ الوحیدة وال یتوقع أ نإنَّ

ویل عند مرحلة تحیكون لھا أي تأثیر على قائمة الربح أو الخسارة للمجموعة. وتتوقع المجموعة أن یتحقق االعتراف باإلیرادات 
)، ١٥السیطرة على األصل إلى العمیل، التي تتمثل عموما في تورید البضائع. وعند اإلعداد للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

تأخذ المجموعة بعین االعتبار ما یلي:

الِعَوض المتغیر(أ)
التجاریة أو خصومات الكمیة. وفي الوقت الراھن، تعترف تعطي بعض العقود المبرمة مع العمالء الحق في اإلرجاع أو الخصومات 

المجموعة باإلیرادات من مبیعات البضائع التي تَُقاس بالقیمة العادلة للِعَوض المقبوض أو المستحق القبض، بالصافي بعد حسم 
موثوقة، تؤجل المرتجعات والمخصصات والخصومات التجاریة وخصومات الكمیة. وفي حال تعذر قیاس اإلیرادات بصورة 

المجموعة االعتراف باإلیرادات حتى تتوصل إلى حل في حالة عدم التیقن. وینشأ عن ھذه المخصصات عوض متغیر وفقًا للمعیار 
)، وسیتعین تقدیرھا عند بدء العقد.١٥الدولي للتقریر المالي رقم (

المقدر مقیًدا لتفادي االعتراف باإلیرادات بالزیادة. ) أن یكون العوض المتغیر١٥ویتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
وتداوم المجموعة على تقییم كل عقد على حدة من أجل تحدید العوض المتغیر الُمقدَّر والقید المتعلق بھ.

التزامات الضمان(ب)
بقطاع مكیفات الھواء، وال تقدم  رئیسٍة ي ضمانات أو خدمات صیانة مطولة فتقدم المجموعة ضمانات لمنتجات معینة تتعلق بصفٍة

عقودھا مع العمالء؛ وعلیھ فال تتوقع المجموعة أن ھذه الضمانات ستكون ضمانات مؤكدة وسیستمر المحاسبة عنھا وفقا لمعیار 
) "المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" بما یتماشى مع ممارستھا الحالیة.٣٧المحاسبة الدولي رقم (

الخدماتتقدیم
ا بإبرام عقود خاصة بھا مع العمالء  تقدم المجموعة خدمات ھندسة وصیانة ضمن قطاع الحدید الخاص بھا. وتُبَاع ھذه الخدمات إمَّ
أو من خالل حزمة خدمات ملحقة ببیع البضاعة إلى العمیل. وحالیًا، تجري المجموعة المحاسبة عن مبیعات البضائع والخدمات 

عات مستقلة، وعادة ما یُتفق بصفة مستقلة على توزیع العوض بین ھذه التوریدات كجزء من عقد البیع المبرم كتوریدات حزمة مبی
)، فإن ١٥مع العمیل. وتعترف المجموعة بإیرادات الخدمات عند تقدیم الخدمات كاملة. ووفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

من بیع البضائع وتقدیم الخدمات سیُجَرى على أساس أسعار البیع النسبیة كل على حدة ذات توزیع العقود ذات األسعار المستقلة لكل 
توقیت قیمة اإلیرادات المعترف بھا من ھذه المبیعات. وتجري  الصلة. ونتیجة لذلك، فقد یتأثر توزیع مبالغ العوض، ومن ثمَّ

تقییمات للتأكد من تقدیم الخدمات على ال أولیٍة وجھ المرضي على مدى الفترة التي خاللھا یتسلم العمیل ویستھلك، المجموعة بصفٍة
في آن واحد، المنافع الُمقدَّمة من المجموعة؛ وعلیھ ال تتوقع المجموعة أي تأثیر جوھري على تطبیق ھذه التعدیالت.
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ِلیَّة الُموَجَزة  َدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ الُمَوحَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد٠٤

(تتمة)"اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
المعدات المستلمة من العمالء

) أن تُدَرج القیمة العادلة ١٥نقدي، یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (عندما تتسلم منشأة أو یُتوقع أن تتسلم عوًضا عیر 
للعوض غیر النقدي في سعر الشراء. ولیس لدى المجموعة أي من ھذه الترتیبات؛ وعلیھ فإن ھذه التعدیالت ال یُتوقع أي یكون لھا 

أي تأثیر على المجموعة.

متطلبات العرض واإلفصاح
) متطلبات العرض واإلفصاح المبینة بتفصیل أكثر من المعیار الدولي للتقریر المالي ١٥ولي للتقریر المالي رقم (یقدم المعیار الد

فإنھا تزید مستوى اإلفصاحات الالزمة في القوائم  الحالي. وتمثل متطلبات العرض تغیًرا جوھرًیا عن الممارسة الحالیة، ومن ثمَّ
) جدیدة تماًما. وقد بدأت المجموعة ١٥متطلبات اإلفصاح في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (المالیة للمجموعة. ویُعد الكثیر من

إجراء تقییم أولي للتعدیالت الالزمة لألنظمة والرقابة الداخلیة والسیاسات واإلجراءات الالزمة لجمع المعلومات المطلوبة واإلفصاح 
عنھا.

: بیع أو مساھمة األصول بین مستثمر ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠ر المالي رقم التعدیالت على المعیار الدولي للتقری
وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك

في التعامل مع فقدان السیطرة ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠تعالج التعدیالت التعارض بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
بیعھا أو المساھمة بھا إلى شركة زمیلة أو مشروع مشترك. وتوضح التعدیالت أن األرباح أو الخسائر على شركة تابعة جرى 

في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ل عمال تجاریا، كما ھو ُمبینَّ )، بین ٣الناشئة عن بیع األصول أو المساھمة بھا التي تُشّكِ
ك، یُعتَرف بھا بالكامل. غیر أن أي أرباح أو خسائر ناشئة عن بیع األصول أو المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشتر

ل عمال تجاریا ال یُعتَرف بھا إال في حدود حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة أو  المساھمة بھا ال تُشّكِ
ل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تاریخ تطبیق ھ ذه التعدیالت إلى أجل غیر ُمسمَّى، ویجب على المنشأة المشروع المشترك. وقد أجَّ

التي تطبق التعدیالت تطبیقا مبكرا أن تطبقھا بأثر مستقبلي. وستطبق المجموعة ھذه التعدیالت عندما تصبح ساریة المفعول.

"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
"عقود اإلیجار" ولجنة ١٧م ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٦في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

"تحدید ما إذا كانت االتفاقیة یشتمل على عقد إیجار" و"حوافز عقود اإلیجار التشغیلي ٤تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم 
لمعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد اإلیجار" الصادر عن لجنة " وتقییم مضمون ا١٥الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر رقم 

المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٢٧-تفسیرات المعاییر على مبادئ االعتراف بعقود اإلیجار وقیاسھا وعرضھا ١٦. وینصُّ
مالي مستقلة بما یماثل المحاسبة واإلفصاح عنھا، ویُلزم المستأجرین بالمحاسبة عن كافة عقود اإلیجار ضمن نموذج قائمة مركز

ن المعیار إعفاءین لالعتراف لدى المستأجرین ١٧عن عقود اإلیجار حسب معیار المحاسبة الدولي رقم  عقود إیجار -. ویتضمَّ
١٢األصول "منخفضة القیمة" (مثل الحواسب الشخصیة) وعقود اإلیجار القصیرة األجل (مثل عقود اإلیجار ذات فترة إیجار لمدة 

شھرا أو أقل). وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیعترف المستأجر بالمطلوبات لسداد ُدفعات اإلیجار (مثل التزام عقد اإلیجار) واألصل 
الذي یمثل حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإلیجار (مثل حق استخدام األصل). وسیتعیَّن على المستأجرین االعتراف 

وف الحصة من التزام عقد اإلیجار ومصروف االستھالك من حق استخدام األصل. كما سیتعیَّن على بصورة مستقلة بمصر
المستأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند تكرار أحداث معینة (مثل تغیر في مدة عقد اإلیجار وتغیر في دفعات اإلیجار المستقبلیة 

دفعات). وسیعترف المستأجر بصفة عامة بمبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار ناشئ عن تغیر في مؤشر أو سعر مستخدم لتحدید تلك ال
ر وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) عن المحاسبة في الوقت ١٦كتسویة لحق استخدام األصل. ولم تتغیر المحاسبة عن المؤّجِ

ي تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام مبدأ التصنیف ذاتھ ). وسیستمر المستأجرون ف١٧الراھن وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
) والتمییز بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي.١٧كما في معیار المحاسبة الدولي رقم (
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َدة (ت ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد٠٤

(تتمة)"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
) من المستأجرین والمؤجرین بأن یقدموا إفصاحات أكثر توسعًا من تلك اإلفصاحات١٦كما یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (

من ١٦). ویدخل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ١٧وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( حیز التنفیذ على الفترات السنویة ابتداًء
م أو بعد ذلك التاریخ، ویُسَمح بالتطبیق المبكر، لكن لیس قبل أن تُطبِّق المنشأة المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٩ینایر ١تاریخ 

). ویمكن للمستأجر اختیار المعیار باستخدام إما طریقة األثر الرجعي الكامل أو األثر الرجعي الُمعدَّل. وتسمح أحكام تحول ١٥(رقم 
) على قوائمھا ١٦المعیار بإعفاءات محددة. وخالل السنة تخطط المجموعة تقییم التأثیر المحتمل للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ة.المالیة الموحد

): المعامالت بالعمالت األجنبیة ومبالغ الدفعات المقدمة٢٢تفسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة إلعداد للتقریر المالي رقم (
یوضح ھذا التفسیر بأنھ عند تحدید سعر الصرف الفوري الستخدامھ في االعتراف المبدئي بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء 

بأصل غیر نقدي أو مطلوب غیر نقدي متعلق بمبلغ دفعة مقدمة، فإن تاریخ المعاملة یبدأ اعتباًرا منھ) عند التوقف عن االعتراف
ة  من تاریخ اعتراف المنشأة مبدئیا باألصل غیر النقدي أو المطلوب غیر النقدي الناشئ عن مبلغ الدفعة المقدمة. وفي حال وجود ِعدَّ

عندئٍذ تحدید تاریخ المعامالت لكل دفعة من مدفوعات أو مقبوضات الدفعة المقدمة.ُدفعات أو مقبوضات ُمقدَّمة، یجب على المنشأة 

ویجب على المنشآت تطبیق التعدیالت بأثر رجعي كامل. أو یجوز للمنشأة، بدال عن ذلك، تطبیق التفسیر بأثر مستقبلي على كافة 
أو بعد:األصول والمصاریف واإلیرادات في نطاقھا التي یُعتَرف بھا مبدئیا في

بدایة فترة القوائم المالیة التي تُطبِّق خاللھا المنشأة التفسیرات ألول مرة)أ(

لمنشأة اأو بدایة فترة القوائم المالیة السابقة الُمدَرجة كمعلومات مقارنة في القوائم المالیة لفترة القوائم المالیة التي تُطبِّق خاللھا )ب(
التفسیر ألول مرة.

من تاریخ ویدخل تفسیر لجنة  م أو ٢٠١٨ینایر ١تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالیة حیز التنفیذ على الفترات السنویة ابتداًء
بعد ذلك التاریخ، ویُسَمح بالتطبیق المبكر للتفسیر ویجب اإلفصاح عنھ. كما یُسَمح للمنشآت التي تُطبق المعاییر الدولیة للتقریر 

ق التفسیر بأثر مستقبلي على كافة األصول والمصاریف واإلیرادات الُمعتَرف بھا مبدئیا في تاریخ المالي للمرة األولى أن تُطبِّ
التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي أو بعد ذلك التاریخ.

جزء منھا) من ویُقَصد من التعدیالت وضع حد للتباین في الممارسة عند االعتراف باألصول أو المصاریف أو اإلیرادات (أو 
التوقف باالعتراف بأصل غیر نقدي أو مطلوب غیر نقدي متعلق بمبلغ الدفعة المقدمة المقبوض أو المسدد بعملة أجنبیة. وتُجري 

المجموعة حالیًا تقییًما على التأثیر المحتمل للتعدیالت على قوائمھا المالیة الموحدة.

لمعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى""تطبیق ا١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
ي الفقرات ُحذفت االستثناءات القصیرة األجل ف-حذف االستثناءات القصیرة األجل للمنشآت التي تطبق المعاییر الدولیة للمرة األولى 

د منھا. ویسري ھذا التعدیل اعتبارا ، نظًرا لكونھا قد أدَّت اآلن الغرض المقصو١من المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٧ھـ-٣ھـ
م.٢٠١٨ینایر ١من 



شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

٢٦

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد (تتمة)٠٤

): االستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم (
یعد توضیح قیاس الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خیار كل استثمار على حدة. وتوضح التعدیالت 

ما یلي:

للمنشأة التي ھي مؤسسة ذات رأس مال مجازف أو منشأة مؤھلة أخرى، أن تختار، عند االعتراف المبدئي على أساس یجوز -
كل استثمار على حدة، قیاس استثماراتھا في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ذاتھا كیان استثما- ري لدیھ حصة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك وھما بحد ذاتھما كیان إذا كانت المنشأة لیست بحّدِ
استثماري، یجوز للمنشأة، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، اختیار البقاء على قیاس القیمة العادلة التي تطبقھا تلك الشركة 

روع المشترك ذوي الكیان الزمیلة أو المشروع المشترك ذوي الكیان االستثماري على حصص الشركة الزمیلة أو المش
االستثماري في شركات تابعة. ویجرى ھذا االختیار بصورة مستقلة عن كل شركة زمیلة أو مشروع مشترك ذوي كیان 
استثماري بعد التاریخ الذي فیھ (أ) تعترف مبدئًیا الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك ذوي الكیان االستثماري و (ب) تصبح 

المشروع المشترك كیانا استثماریا و (جـ) تصبح الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك ذوي الكیان الشركة الزمیلة أو 
االستثماري شركة أم.

م، مع السماح بالتطبیق المبكر. وإذا طبقت منشأة تلك ٢٠١٨ینایر ١وینبغي أن تُطبَّق التعدیالت بأثر رجعي، وتسري اعتباًرا من 
یجب علیھا أن تفصح عن ذلك األمر.التعدیالت على فترة سابقة، 

الزكاة وضریبة الدخل٠٥

أ) الزكاة
على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء  احتُسب مخصص الفترة بناًء

: بالمثل).٢٠١٦الزكوي للشركات التابعة السعودیة األخرى (

مع الھی م، ٢٠١٣ئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكویة الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا ككل حتى عام اتُِفَق
مت اإلقرارات الزكویة عن األعوام من  الربوط لم ٢٠١٦م و ٢٠١٥م و ٢٠١٤وقُّدِ م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل، غیر أنَّ

الزكویة والضریبیة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، وقد تختلف الربوط التي تُصِدرھا الھیئة بعد. وتخضع األنظمة
ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.

ب) ضریبة الدخل
یُجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا ألنظمة المصالح التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربیة السعودیة. 
على فھم اإلدارات وتفسیرھا لألنظمة الضریبیة المعمول بھا في الدولة المعنیة. وتخضع األنظمة  وقد احتسبت ضریبة الدخل بناًء

ینة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضریبیة المقدمة من الشركة الضریبیة لتفسیرات متبا
المعنیة.

لة جـ) األصول الضریبیة المؤجَّ
لت المجموعة خالل الفترة مبلًغا بقیمة  : شُطبت أصول ضریبیة ٢٠١٦یونیو ٣٠ألف لایر سعودي كمنافع ضریبیة مؤجلة (٢٩سجَّ

لة بقیمة  ألف لایر سعودي).١٦٫١٧٧مؤجَّ

رأس المال٠٦

ملیون سھم) بقیمة ٦٠: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون سھم (٦٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي للسھم الواحد.١٠
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ِلیَّة  َدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ الُموَجَزة الُمَوحَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

االحتیاطي النظامي٠٧

م والمعدل بنظام الشركة األم، فقد ُخفض حد االحتیاطي النظامي ٢٠١٦إبریل ٢٩وفقًا لنظام الشركات السعودي الجدید اعتباًرا من 
م ٢٠١٧مایو ٤من رأس المال؛ وعلیھ فقد قرر المساھمون في الجمعیة العامة السنویة المنعقدة بتاریخ %٣٠من %٥٠إلى نسبة 
ملیون لایر سعودي من االحتیاطي النظامي إلى األرباح المبقاة.١٢٠إعادة تحویل المبلغ الزائد بقیمة ھـ)١٤٣٨شعبان ٨(الموافق 

توزیعات األرباح٠٨

لایر سعودي ١ھـ) توزیع أرباح نقدیة ختامیة بقیمة ١٤٣٨ربیع اآلخر ٢١م (الموافق ٢٠١٧ینایر ١٩اقترح مجلس اإلدارة بتاریخ 
من رأس المال، على أن یعتمدھا المساھمون %١٠ملیون لایر سعودي، بما یمثل نسبة ٦٠م بإجمالي ٢٠١٦للسھم الواحد عن عام 

ھـ) دفع ١٤٣٨شعبان ٨م (الموافق ٢٠١٧مایو ٤في اجتماع الجمعیة العامة السنوي. واعتمدت الجمعیة العامة السنویة بتاریخ 
زیعات األرباح بالكامل في الفترة الحالیة.م. وقد دُفِعَت تو٢٠١٦توزیعات األرباح المقتَرحة عن عام 

ربحیة السھم٠٩

ح لعدد  تُحتسب ربحیة السھم األساس والمخفض بقسمة صافي دخل الفترة العائد للمساھمین في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
األسھم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
یونیو٣٠

(غیر ُمدقَّقة)

فترة الستة أشھر المنتھیة 
یونیو٣٠في 

(غیر ُمدقَّقة)
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

صافي دخل الفترة العائد للمساھمین في الشركة األم 
٣٦٫٤٥٣٥١٫٢٢٠٧٨٫٢٣٠١٠٤٫١١٧(لایر سعودي باأللوف)

٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠)وفباأللللسھم(الفترةخاللالقائمةاألسھملعددالمرجحالمتوسط

ربحیة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة 
٠٫٦١٠٫٨٥١٫٣٠١٫٧٤بالمساھمین في الشركة األم

االلتزامات المحتملة٠١٠

ملیون لایر سعودي ١٫٠٠٢التي تتعامل معھا المجموعة، بالنیابة عنھا، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقیمة أصدرت البنوك 
ملیون لایر سعودي).١٫٠٥٠: ٢٠١٦(

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١١

ِكبار موظفي اإلدارة بھا والمنشآت المسیطر تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا و
علیھا من قِبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا.

: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٩٣٫٢٢٠م بقیمة ٢٠١٧یونیو ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة كما في
َدة، فیما أُْدِرَجت المبالغ المس٨٠٫١١٦ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ حقة تألف لایر سعودي) ضمن الحسابات المدینة في قائمة المركز المالي األوَّ

ألف لایر ٢٠٫٠٥٩: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٢١٫٤٩٦م بقیمة ٢٠١٧یونیو ٣٠إلى جھات ذات عالقة كما في 
َدة. وفیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة سعودي) ضمن الحسابات الدا ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ئنة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة: لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ الُمدَرجة في قائمة الدخل األوَّ
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١١

طبیعة المعامالتالعالقة واسم الجھة ذات العالقة

٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
یونیو

(غیر ُمدقَّقة)
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

لھا نفوذ ھام على المجموعةمنشأة 
١٫٣٢٢١٫٥٠٨مبیعاتشركة مجموعة الزامل القابضة

٣٢٥١١٠مشتریات
مشروع مشترك

٦٫٥١٧٩٫٠٢٥مبیعاتشركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء
٤٨٫٠٠٢٥٫٥٤٨مبیعاتجھات ذات عالقة أخرى

٢٤٫٣١٠٣٤٫٢٩٢مشتریات

ألف لایر سعودي).٦٫٢١٨: ٢٠١٦یونیو ٣٠ألف لایر سعودي (٥٫٨٥١بلغت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 

تُعتَمد سیاسات تسعیر المعامالت مع جھات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بھا من قِبل إدارة المجموعة. واألرصدة القائمة في 
مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.نھایة الفترة غیر 

المعلومات القطاعیة٠١٢

المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بھا وفي ثالثة قطاعات قابلة  ألغراض اإلدارة، فإنَّ
لإلفصاح على النحو التالي:

أعمال إنتاج • المكیفات الشباك والمكیفات الجداریة المنفصلة (السبلت) والمكیفات قطاع صناعة مكیفات الھواء، الذي یُزاِوُل
المركزیة واألفران التي تعمل بالكھرباء والغاز والمجففات األوتوماتیكیة واألفران المیكروویف وأنابیب / قنوات الھواء 

تبرید.جھزة تكییف الھواء والللمكیفات والثالجات المنزلیة والغساالت األوتوماتیكیة وتركیب وصیانة وتشغیل وتأجیر أ

إنشاء وإدارة وتشغیل المشاریع الصناعیة وإنشاء وإدارة وتشغیل المطارات والمستودعات • قطاع الحدید والصلب، الذي یُزاِوُل
وإنشاء المباني والھیاكل وتقدیم خدمات الحمایة من الحریق لھا وإنشاء وإصالح وصیانة أبراج االتصاالت وأعمال األلواح 
المعدنیة والمعدات الثقیلة وقطع الغیار الخاصة بھا وصھاریج التخزین وحاویات التركیب والمضخات وتنفیذ األعمال 

الكھربائیة.

إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك األلیاف الزجاجیة الستخدامھا في • قطاع صناعة مواد العزل، الذي یُزاِوُل
المركزیة واألنابیب المعزولة مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل العزل الحراري لمكیفات الھواء 

الھندسیة البالستیكیة الرغویة.

أعمال تقدیم خدمات الشركات والخدمات المشتركة وأنشطة التدریب • قطاع الشركات والخدمات األخرى، الذي یُزاِوُل
واالستثمار.

یة لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغیل
َدة. ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ على أساس ثابت في القوائم المالیة األوَّ ویُقیَّم األداء القطاعي على أساس اإلیرادات، ویُقاُس
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َدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

قطاعات األعمال:
(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٧یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

صناعة 
صناعة العزلالحدیدصناعة المكیفات

قطاع الشركات 
والخدمات 

األخرى
إجمالي 
القطاعات

التعدیالت 
دةواالستبعادات الُموحَّ

اإلیرادات:
٢٫١٢٣٫٣٧٠-٩٧٣٫٢٤٤٩٩٤٫٥١٣١٥٣٫٢٨٦٢٫٣٢٧٢٫١٢٣٫٣٧٠عمیل خارجي

-)١٣٫٥١٢(٦٫٣٤٧٧٫١٦٥١٣٫٥١٢--فیما بین القطاعات

٢٫١٢٣٫٣٧٠)١٣٫٥١٢(٩٧٣٫٢٤٤٩٩٤٫٥١٣١٥٩٫٦٣٣٩٫٤٩٢٢٫١٣٦٫٨٨٢إجمالي اإلیرادات

٤٩٩٫١١٤-٢٣١٫٤٨٤٢١٤٫٣٧١٤٩٫٨٠٧٣٫٤٥٢٤٩٩٫١١٤إجمالي الربح

١٢٩٫٤٧٣-١٢٩٫٤٧٣)١٠٫٦٥٧(٥٩٫٢٩١٦٢٫٧٤٦١٨٫٠٩٣إیرادات (خسارة) تشغیلیة

اإلیرادات (المصاریف) غیر الموزعة:
١٫٤٥٨حصة في نتائج شركات زمیلة ومشروع مشترك

١٢٫٣١٠إیرادات أخرى، بالصافي
)٤٤٫٦٠٩(تكالیف تمویل

٩٨٫٦٣٢الدخل قبل حساب الزكاة والضریبة
)١١٫٥٨٠(زكاة وضریبة دخل

٨٧٫٠٥٢صافي دخل الفترة

(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

صناعة 
صناعة العزلصناعة الحدیدالمكیفات

قطاع 
الشركات 
والخدمات 

األخرى
إجمالي 
القطاعات

التعدیالت 
دةواالستبعادات الُموحَّ

اإلیرادات:
٢٫٦٣١٫٤٩٩-١٫١٨٩٫٠١٨١٫٢٦٩٫١٨٧١٧٠٫٧٩٦٢٫٤٩٨٢٫٦٣١٫٤٩٩عمیل خارجي

-)١٠٫٦٢٦(١٠٫٦٢٦١٠٫٦٢٦---فیما بین القطاعات

٢٫٦٣١٫٤٩٩)١٠٫٦٢٦(١٫١٨٩٫٠١٨١٫٢٦٩٫١٨٧١٧٠٫٧٩٦١٣٫١٢٤٢٫٦٤٢٫١٢٥إجمالي اإلیرادات

٥٧٩٫٢٤١-٢٦٦٫٧٩٩٢٥٢٫٧٣٦٥١٫٦٣٩٨٫٠٦٧٥٧٩٫٢٤١إجمالي الربح

١٧٨٫١٩٢-١٧٨٫١٩٢)١٠٫١١٥(٨٨٫٠٥٣٧٨٫٥١٤٢١٫٧٤٠إیرادات (خسارة) تشغیلیة

اإلیرادات (المصاریف) غیر الموزعة:
٢٫٠٨٣حصة في نتائج شركات زمیلة ومشروع مشترك

٧٫٧٩٨إیرادات أخرى، بالصافي
)٤٢٫٢٤٨(تكالیف تمویل

١٤٥٫٨٢٥الدخل قبل حساب الزكاة والضریبة
)٣٠٫٨٣٩(زكاة وضریبة دخل

١١٤٫٩٨٦صافي دخل الفترة
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٧یونیو ٣٠في 

صناعة 
المكیفات

قطاع الشركات صناعة العزلصناعة الحدید
والخدمات 

األخرى

إجمالي 
القطاعات

التعدیالت 
واالستبعادات

دة الُموحَّ

٥٫٨٤٥٫٥٣٩)٥٣٧٫٨٧١(٢٫٩٥٧٫٦١٤٢٫٠٣٣٫٨٤٨٦٠٥٫٢٧٤٧٨٦٫٦٧٤٦٫٣٨٣٫٤١٠إجمالي األصول
٣٫٩٠٩٫٩٥٩)٤٨٢٫٥٤٨(٢٫٠٤٣٫٦٦٨١٫١٤٧٫٠٢٩٢٦٦٫١١٢٩٣٥٫٦٩٨٤٫٣٩٢٫٥٠٧إجمالي المطلوبات

أخرى
استثمارات في شركات زمیلة 

٨٢٫٣٢٤-٤٩٫٧٥٩٨٢٫٣٢٤--٣٢٫٥٦٥ومشروع مشترك
٥٥٫٣١٧-١٣٫١٩٢٢٦٫٥٧٢١٣٫٧٦٩١٫٧٨٤٥٥٫٣١٧رأسمالیةمصاریف 

(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٦دیسمبر ٣١في

صناعة 
المكیفات

قطاع الشركات صناعة العزلصناعة الحدید
والخدمات 

األخرى

إجمالي 
القطاعات

التعدیالت 
واالستبعادات

دة الُموحَّ

٥٫٨٢٣٫٠٠٩)٦١١٫٧٥١(٢٫٨٨٣٫٣٤٢٢٫١١٨٫٢١٢٥٧٨٫٤٦٠٨٥٤٫٧٤٦٦٫٤٣٤٫٧٦٠إجمالي األصول
٣٫٩١٦٫٩٨٣)٦٠٧٫٠٨٠(١٫٩٧٦٫١٧٩١٫٢٥٠٫٨٤٤٢٥٢٫١١٢١٫٠٤٤٫٩٢٨٤٫٥٢٤٫٠٦٣إجمالي المطلوبات

أخرى
استثمارات في شركات زمیلة 

٧٩٫٣١٤-٤٨٫٥٢٢٧٩٫٣١٤--٣٠٫٧٩٢ومشروع مشترك
١١٠٫٤٤٩-٢٦٫١٤٤٥٤٫١١٥٢٥٫٦٥٠٤٫٥٤٠١١٠٫٤٤٩رأسمالیةمصاریف 

األخرى جزًءا عاداتستبتُحذَف اإلیرادات فیما بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة، وتُظَھر في بند "تعدیالت واستبعادات". وتعتبر جمیع التعدیالت واال
ة.سمن التسویات التفصیلیة المعروضة أدناه. وتتألف المصاریف الرأسمالیة من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غیر الملمو
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َدة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

المعلومات الجغرافیة
٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

اإلیرادات من العمالء الخارجیین:
١٫٦٩٥٫٥٣٩٢٫١٨٥٫٣٨٠السعودیةالمملكة العربیة 

٣١٩٫٣٧٠٢٨٣٫٧٠٦الدول األسیویة األخرى
١٠٨٫٤٦١١٦٠٫٤٢١أفریقیا
١٫٩٩٢-أوروبا

٢٫١٢٣٫٣٧٠٢٫٦٣١٫٤٩٩

یونیو٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

التشغیلیة غیر المتداولة:األصول 
٩٤٥٫٠٩٠٩٥١٫٧٧١المملكة العربیة السعودیة
١١٦٫٦٧٥١١٨٫٩٠٦الدول األسیویة األخرى

٧٩٫٨٣٠٨٠٫٥٠٧أفریقیا

١٫١٤١٫٥٩٥١٫١٥١٫١٨٤

غیر الملموسة األخرى.ولھذا الغرض، تتألف األصول غیر المتداولة من الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٣

بقیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس مدخال ت تُصنَّف كافة األدوات المالیة، التي یُْعتََرُف
ة لقیاس القیمة العادلة ككل، وذلك على النحو التا لي:المستوى األدنى والھامَّ

المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.-
المستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة -

مباشرة أو غیر مباشرة.
مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر -

تتألف األصول المالیة من النقد وما في حكمھ واالستثمارات المتاحة للبیع والحسابات المدینة وصافي االستثمار في عقد إیجار 
وتتألف المطلوبات المالیة من القروض ألجل والقرض القصیر األجل والحسابات الدائنة تمویلي وبعض األصول المتداولة األخرى.

وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتقارب القیم العادلة لألصول المالیة والمطلوبات المالیة قیمھا الدفتریة.
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة)٠١٣

٣٠فیما یلي نظرة عامة على األصول المالیة، باستثناء النقد وما في حكمھ، والمطلوبات المالیة، التي تمتلكھا المجموعة كما في 
م:٢٠١٧یونیو 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
األصول المالیة

١٫٩٥٠٫٣٤٣١٫٩٥٠٫٣٤٣مدینون
٣٩٥٫٤٣٨٣٩٥٫٤٣٨صافي استثمارات في عقد إیجار تمویلي

٩٠٫٥٠٤٩٠٫٥٠٤استثمارات متاحة للبیع
٧٠٫٨٣٦٧٠٫٨٣٦أصول متداولة أخرى

٢٫٥٠٧٫١٢١٢٫٥٠٧٫١٢١

المالیة:المطلوبات 
٤٣١٫٢٣٨٤٣١٫٢٣٨دائنون

٢٫١٦٠٫٨٣٦٢٫١٦٠٫٨٣٦قروض قصیرة األجل
٢٧٤٫٩٨١٢٧٤٫٩٨١قروض ألجل

٣٧٫٨٨٤٣٧٫٨٨٤مطلوبات متداولة أخرى

٢٫٩٠٤٫٩٣٩٢٫٩٠٤٫٩٣٩

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى٠١٤

دة ونشرتھا وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعاَرف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة عن كافة أعدَّت  المجموعة قوائمھا المالیة الُموحَّ
نة السنة المنتھیة في  ِلیَّة الُموَجَزة للمجموعة وفقًا لمعیار ٢٠١٦دیسمبر ٣١الفترات لغایة ومتضمَّ ھذه القوائم المالیة األوَّ م. وتُعَدُّ

) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ١) "التقریر المالي األولي" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٤حاسبة الدولي رقم (الم
.َمدین بالمملكة العربیة السعودیةألول مرة" المعت

دة التي تتفق مع المعاییر الدولیة  عودیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السوعلیھ فقد أعدت المجموعة القوائم المالیة الُموحَّ
من تاریخ  م أو قبل ذلك التاریخ مع بیانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالیة ٢٠١٧ینایر ١المعمول بھا على الفترات ابتداًء

دة، أعدَّت قائمة المركز المالي االفتتاحیة للمجمو ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ م بعد إدراج بعض التعدیالت وفقا ٢٠١٦ینایر ١عة كما في األوَّ
لمقتضى التطبیق للمرة األولى للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة.

َدة للسنة ٢٠١٦ینایر ١وعند إعداد الشركة قائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في  دیسمبر ٣١المنتھیة في م والقوائم المالیة الُمَوحَّ
َدة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠١٦ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر ٢٠١٦یونیو ٣٠م والقوائم المالیة األوَّ

للتأثیر والحظت أن بعض التعدیالت م غ الُمفَصح طلوبة للمبالالمالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة، أجرت المجموعة تحلیًال
َدة الُمعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعارف علیھا. ویبین ھذا اإلیضاح التع یالت الرئیسة دعنھا سابًقا في القوائم المالیة الُمَوحَّ

َدة الُمعدَّة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعارف علیھا التي أجرتھا المجموعة عند تعدیل القوائم المالیة األوَّ
عن التأثیر على القوائم المالیة ٢٠١٦یونیو ٣٠عن فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  م، على التوالي. وقد أُفِصَح

َدة المفصح عنھا سابقا للمجموعة عن السنة المنتھیة في  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م وقائمة المركز المالي االفتتاحي ٢٠١٦دیسمبر ٣١األوَّ
َدة للمجموعة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠١٦ینایر ١كما في  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مارس ٣١م في القوائم المالیة األوَّ
م.٢٠١٧

التقدیرات
قدیرات التي ُوضعت لنفس التواریخ وفقًا للمبادئ م مع تلك الت٢٠١٦یونیو ٣٠م و ٢٠١٦دیسمبر ٣١تتماشى التقدیرات كما في 

المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا (بعد التعدیالت بھدف إظھار أي فروق في السیاسات المحاسبیة).
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠١٤

٢٠١٦یونیو ٣٠تسویة المجموعة لحقوق الملكیة كما في ١٤-١

المبادئ
المحاسبیة 
السعودیة 

المتعاَرف علیھا

المعاییر الدولیة إعادة القیاس
للتقریر المالي

لایر سعودي مالحظات
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠رأس المال
٢٨٠٫٤٧١-٢٨٠٫٤٧١احتیاطي نظامي

٨٤٠٫٨٨٣)٢١٥٫٣٤١(١٤١٫٠٥٦٫٢٢٤-١-١أرباح مبقاة
)٦٫٣٩٢(١٠٫٣٦١)١٦٫٧٥٣(١٤-واحتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

١٫٧١٤٫٩٦٢)٢٠٤٫٩٨٠(١٫٩١٩٫٩٤٢
٢٤٧٫١٤٠)٢٩٫٨٩٣(١٤٢٧٧٫٠٣٣-زِحصص غیر ُمسیِطرة

١٫٩٦٢٫١٠٢)٢٣٤٫٨٧٣(٢٫١٩٦٫٩٧٥إجمالي حقوق الملكیة

تسویة األرباح المبقاة١٤-١-١

فیما یلي تحلیل بتأثیر إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقریر المالي على األرباح المبقاة:

التأثیر على األرباح 
ینایر ١المبقاة في 

٢٠١٦

التأثیر على الدخل 
الشامل لفترة الستة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٦یونیو ٣٠

التأثیر المتراكمة 
على األرباح 

٣٠في المبقاة
٢٠١٦یونیو 

لایر سعودي مالحظات
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

خسارة ناشئة عن انخفاض قیمة ممتلكات 
)١٥٢٫٧٥٥(-)١٥٢٫٧٥٥(١٤-أ ومصانع ومعدات

٦٫١٢٩٢٫١٩٥)٣٫٩٣٤(١٤-ب استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات
خسارة ناشئة عن انخفاض قیمة 
)٦١٫٥٥٦(-)٦١٫٥٥٦(١٤جـاستثمارات في شركة زمیلة

حصة المجموعة في تعدیالت إعادة قیاس 
في شركات المعاییر الدولیة للتقریر المالي

زمیلة

٢٠٢)٦٥(١٤٢٦٧-د 

)٤٦٫٢٢٠(-)٤٦٫٢٢٠(١٤ھـصافي أصول شركة تابعة متوقف توحیدھا
٢٤٫٩٤٧-١٤٢٤٫٩٤٧ھـاستثمار في مشروع مشترك

)١٠٫٣٦١(-)١٠٫٣٦١(١٤-و احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة
١٤٢٩٫٦٠٧١٠٩٢٩٫٧١٦-زِحصص غیر ُمسیِطرة

)١٫٥٠٩()٣٫٢٤٤(١٤١٫٧٣٥حـالتزامات مكافآت محددة لموظفین

)٢١٥٫٣٤١(٢٫٩٢٩)٢١٨٫٢٧٠(
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٣٤

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠١٤

٢٠١٦یونیو ٣٠الشامل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في تسویة المجموعة لقائمة الدخل ١٤-٢

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة المتعاَرف 

علیھا
إعادة القیاس / إعادة 

التصنیفات
المعاییر الدولیة 

للتقریر المالي
لایر سعودي مالحظات

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

اإلیرادات
١٫١٧٣٫٨١٥)٢٫٩٩٦(١٤١٫١٧٦٫٨١١ھـمبیعات

٢٣٠٫٠٦٦-٢٣٠٫٠٦٦إیرادات عقود
٤٫٤٤٥-٤٫٤٤٥إیرادات عقد إیجار تمویلي

١٫٤٠٨٫٣٢٦)٢٫٩٩٦(١٫٤١١٫٣٢٢
التكالیف المباشرة

)٩١٤٫٠٢٦()١١٫٤٣٧()٩٠٢٫٥٨٩(١٤ھـتكلفة مبیعات
)١٨٥٫٣٨٦(١٫٩٦٧)١٨٧٫٣٥٣(تكالیف عقود

٣٠٨٫٩١٤)١٢٫٤٦٦(٣٢١٫٣٨٠إجمالي الربح

المصاریف
)٩٦٫٢٥٢(١٨٫٢٨٥)١١٤٫٥٣٧(١٤ھـبیع وتوزیع

)١١٣٫١٣٢()٥٫٤٩٣()١٠٧٫٦٣٩(١٤-طعمومیة وإداریة

٩٩٫٢٠٤٣٢٦٩٩٫٥٣٠اإلیرادات التشغیلیة

)٧٧(١٥)٩٢(حصة في نتائج شركات زمیلة ومشروع مشترك
٢٫١٦٨-٢٫١٦٨إیرادات أخرى، بالصافي

)٢٢٫٣٣٩(-)٢٢٫٣٣٩(تكالیف تمویل

٧٨٫٩٤١٣٤١٧٩٫٢٨٢الزكاة وضریبة الدخلالدخل قبل حساب 
)٢٢٫٣٧٦(-)٢٢٫٣٧٦(زكاة وضریبة دخل

٥٦٫٥٦٥٣٤١٥٦٫٩٠٦صافي دخل الفترة

الدخل الشامل اآلخر للفترة
ر إعادة تصنیفھ إلى دخل في الفترات الالحقة: الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ

)١٫٢٦٢()١٫٢٦٢(-١٤-وفروق تحویل من ترجمة عملیات أجنبیة

)١٫٢٦٢()١٫٢٦٢(-الدخل الشامل اآلخر للفترة

٥٥٫٦٤٤)٩٢١(٥٦٫٥٦٥إجمالي الدخل الشامل

العائد لـ:
٤٩٫٩٥٨)٨٢٠(٥٠٫٧٧٨المساھمین في الشركة األم

٥٫٦٨٦)١٠١(٥٫٧٨٧ُمسیِطرةالِحصص غیر ال

٥٥٫٦٤٤)٩٢١(٥٦٫٥٦٥
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

المالي للمرة األولى (تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر٠١٤

٢٠١٦یونیو ٣٠تسویة المجموعة لقائمة الدخل الشامل لفترة الستة أشھر المنتھیة في ١٤-٣

المبادئ 
المحاسبیة 
السعودیة 

المتعاَرف علیھا
إعادة القیاس / إعادة 

التصنیفات
المعاییر الدولیة 

للتقریر المالي
لایر سعودي مالحظات

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

اإلیرادات
٢٫٢١٤٫٣٥٥)١٣٫٤٧٠(١٤٢٫٢٢٧٫٨٢٥ھـمبیعات

٤٠٨٫٢٠٢-٤٠٨٫٢٠٢إیرادات عقود
٨٫٩٤٢-٨٫٩٤٢إیرادات عقد إیجار تمویلي

٢٫٦٣١٫٤٩٩)١٣٫٤٧٠(٢٫٦٤٤٫٩٦٩
التكالیف المباشرة

)١٫٧١٧٫٥٩٠()١١٫٥٦٥()١٫٧٠٦٫٠٢٥(١٤ھـتكلفة مبیعات
)٣٣٤٫٦٦٨(١٫٩٦٧)٣٣٦٫٦٣٥(تكالیف عقود

٥٧٩٫٢٤١)٢٣٫٠٦٨(٦٠٢٫٣٠٩إجمالي الربح

المصاریف
)١٨٥٫٠٩٧(٣٢٫٧٣٠)٢١٧٫٨٢٧(١٤ھـبیع وتوزیع

)٢١٥٫٩٥٢()٨٫١٣٨()٢٠٧٫٨١٤(١٤-ط عمومیة وإداریة

١٧٦٫٦٦٨١٫٥٢٤١٧٨٫١٩٢اإلیرادات التشغیلیة

حصة في نتائج شركات زمیلة ومشروع مشترك
و ١٤-د 

١٤١٫٩٦٤١١٩٢٫٠٨٣ھـ
٧٫٧٩٨-٧٫٧٩٨إیرادات أخرى، بالصافي

)٤٢٫٢٤٨(-)٤٢٫٢٤٨(تكالیف تمویل

١٤٤٫١٨٢١٫٦٤٣١٤٥٫٨٢٥الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل
)٣٠٫٨٣٩(-)٣٠٫٨٣٩(زكاة وضریبة دخل

١١٣٫٣٤٣١٫٦٤٣١١٤٫٩٨٦صافي دخل الفترة

الشامل اآلخر للفترةالدخل 
ر إعادة تصنیفھ إلى دخل في الفترات الالحقة: الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ

)٦٫٣٩٢()٦٫٣٩٢(-١٤-وفروق تحویل من ترجمة عملیات أجنبیة

)٦٫٣٩٢()٦٫٣٩٢(-الدخل الشامل اآلخر للفترة

١٠٨٫٥٩٤)٤٫٧٤٩(١١٣٫٣٤٣الدخل الشاملإجمالي 

العائد لـ:
٩٧٫٧٢٥)٤٫٤٦٣(١٠٢٫١٨٨المساھمین في الشركة األم

١٠٫٨٦٩)٢٨٦(١١٫١٥٥ُمسیِطرةالِحصص غیر ال

١٠٨٫٥٩٤)٤٫٧٤٩(١١٣٫٣٤٣
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َدة (تتمة)إیضاحات حول  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠١٤

انخفاض قیمة الممتلكات والمصانع والمعدات١٤-أ
ذات األعمار الطویلة لتحدید مدى االنخفاض في قیمتھا وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعارف علیھا، كانت تراجع األصول 

عندما تشیر األحوال أو التغیرات في الظروف إلى احتمال تجاوز قیمتھا الدفتریة القیمة القابلة لالسترداد. وألغراض تقییم االنخفاض 
ر عن التدفقات ة للتحدید مستقلة إلى حد كبیفي القیمة، كانت تجمع األصول في المستوى األدنى الذي كانت فیھ التدفقات النقدیة القابل

النقدیة لألصول األخرى. وإذا كانت التدفقات النقدیة غیر المخصومة الُمقَدََّرة لمجموعة األصول أقل من القیمة الدفتریة لمجموعة 
الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة حسب فائض القیمة الدفتریة عن القیمة  اد (التدفقات القابلة لالسترداألصول، كانت تُقاُس

ل، والنقدیة المستقبلیة المخصومة أو القیمة العادلة، أیھما أعلى). ووفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، فإن االنخفاض في قیمة األص
دة سب مستوى الوحالذي ال یحقق تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى درجة كبیرة عن األصول األخرى أو مجموعة األصول، یُقیَّم ح

المدرة للنقد على أساس القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد. وتُقَاس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة حسب فائض 
نقدیة المستقبلیة لالقیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد (القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع أو القیمة قید االستخدام، أي التدفقات ا

المخصومة).

دت المجموعة أن القیمة القابلة لالسترداد وبتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وكنتیجة للتغیرات في المنھجیة، حدَّ
ة. وكانت الدفتریللممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة ببعض شركاتھا التابعة، والتي تعتبر وحدة مدرة للنقد، أقل من قیمتھا 

تُحتسب القیمة القابلة لالسترداد على أساس القیمة قید االستخدام للوحدة المدرة للنقد باستخدام معدالت خصم ما قبل الضریبة بنسبة 
حسب الشركة التابعة المالكة لألصل. وقد نتج عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة %١٥٫٦و %١٢٫٤تتراوح ما بین 

بھذا المبلغ ضمن األرباح المبقاة. باإلضافة ٢٠١٦ینایر ١ألف لایر سعودي ُمْعتََرف بھا كما في ١٥٢٫٧٥٥قدرھا  م. وقد اْعتُِرَف
االستھالك عن فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  ألف لایر ٣٫٣٢٦م بواقع ٢٠١٦یونیو ٣٠إلى ذلك، فقد ُخِفَض

ي، على التوالي.ألف لایر سعود٦٫٧١٠سعودي و 

استھالك الممتلكات والمصانع والمعدات١٤-ب
وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعارف علیھا، اعترفت المجموعة بقطع الغیار والمعدات االحتیاطیة ومعدات الخدمة كمخزون 
بھذه المعدات كممتلكات ومصانع وكانت ال تُْستَْھلَُك. وكنتیجة لتوجیھات إضافیة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي، یُْعتََرُف

لك على مدى العمر اإلنتاجي الُمقَدَّر لھا عندما تستوفي تعریف الممتلكات والمصانع والمعدات. وبتاریخ التحول إلى ومعدات وتستھ
لایر سعودي إلى الممتلكات والمصانع والمعدات، بالصافي بعد ٣٫٤٧٣المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أُعید تصنیف مبلغ قدره 

ل االستھالك الناتج بقیمة حسم االستھالك المتراكم. وبتاریخ َل٣٫٩٣٤التحول، ُحّمِ ألف لایر سعودي على األرباح المبقاة. وُحّمِ
الف لایر سعودي ٢٨٦م بقیمة ٢٠١٦یونیو ٣٠االستھالك من ھذه االصول عن فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

َدة.الف لایر سعودي على التوالي، على قائمة الدخل الُم٥٨١و  َوحَّ



شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

٣٧

َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠١٤

االنخفاض في قیمة االستثمار في شركات زمیلة١٤-جـ
وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعارف علیھا السابقة، كانت یُراجع االستثمار في شركات زمیلة لتحدید مدى االنخفاض في 

رقیمتھا عندما تشیر األحوال أو التغیرات في الظروف إلى احتمال تجاوز قیمتھا الدفتریة القیمة القابلة لالسترداد للتدفقات النقدیة غی
توقعة ِمن االستخدام والبیع النھائي. وألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، كانت تجمع األصول في المستوى األدنى المخصومة الم

ة یالذي كانت فیھ التدفقات النقدیة القابلة للتحدید مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة لألصول األخرى. وإذا كانت التدفقات النقد
الخسارة الناشئة عن االنخفاض غیر المخصومة الُمقَدََّر ة لمجموعة األصول أقل من القیمة الدفتریة لمجموعة األصول، كانت تُقاُس

في القیمة حسب فائض القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد (التدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة أو القیمة العادلة، أیھما
تقریر المالي، فإن االنخفاض في قیمة األصول، الذي ال یحقق تدفقات نقدیة مستقلة إلى درجة كبیرة أعلى). ووفقًا للمعاییر الدولیة لل

عن األصول األخرى أو مجموعة األصول، یُقیم حسب مستوى الوحدة المدرة للنقد على أساس القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
الخسارة الناشئة عن االنخفاض في  ا القیمة حسب فائض القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد (القیمة العادلة ناقًصللنقد، وتُقاُس

، يتكلفة البع أو القیمة قید االستخدام (التدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة)). وبتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المال
أن القیمة القابلة لالسترداد الستثمارھا في شركة زمیلة والتي تعتبر وحدة مدرة وكنتیجة للتغیرات في المنھجیة، حدَّدت المجموعة

على قیمة قید االستخدام للوحدة للمدرة للنقد باستخدا معدل مللنقد، أقل من قیمتھا الدفتریة. وقد احتُسبَت القیمة القابلة لالسترداد بناًء
ألف لایر ٦١٫٥٥٦راف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة قدرھا ؛ ما نشأ عنھ االعت%١٢٫٤خصم ما قبل الضریبة بنسبة 

بھذا المبلغ ضمن األرباح المبقاة.٢٠١٦ینایر ١سعودي كما في  م. وقد اْعتُِرَف

تعدیالت إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقریر المالي في شركات زمیلة١٤-د
دیسمبر ٣١المحاسبة عنھ وفقًا لطریقة حقوق الملكیة. وحتى السنة المنتھیة في لدى المجموعة استثمار في شركات زمیلة وتجري 

م، أعدت إحدى الشركات الزمیلة، وھي شركة الربیعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانیة المحدودة، قوائمھا المالیة ٢٠١٥
من وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. وا فصاعًدا، كان یتعین على ٢٠١٧ینایر ١بتداًء

المجموعة إعداد قوائمھا المالیة وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي؛ وعلیھ فقد قررت إدارة الشركة الزمیلة أیًضا إعداد قوائمھا
جزء لمالي االفتتاحیة المحددة الغرض المبدئیة كالمالیة وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. وبھذا الخصوص، أُِعدَّت قائمة المركز ا

ألف لایر سعودي ٥٣٣من تحول الشركة الزمیلة إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وقد أُجریت تعدیالت إعادة القیاس وقدرھا 
م.٢٠١٦ینایر ١في قائمة المركز المالي االفتتاحیة المبدئیة للشركة الزمیلة في تاریخ التحویل، 

ألف لایر سعودي في ٢٦٧في الشركة المستثمر فیھا؛ وعلیھ فإنھا تسجل مبلغا بقیمة %٥٠متلك المجموعة حصة ملكیة بنسبة ت
بھذا المبلغ ضمن األرباح المبقاة. فضال عن ذلك،  سجالتھا للمحاسبة عن حصتھا ذات العالقة بتعدیالت إعادة القیاس. وقد اْعتُِرَف

ت إعادة قیاس المبدئیة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في دفاتر الشركة الزمیلة عن فترتي الثالثة فإن حصة المجموعة في تعدیال
لت ٦٥ألف لایر سعودي و ٣٢م بقیمة ٢٠١٦یونیو ٣٠أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  ألف لایر سعودي، على التوالي، قد ُحّمِ

دة. على قائمة الدخل األولیة الموجزة الُموحَّ

التوقف عن توحید شركة تابعة١٤-ھـ
ووفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعاَرف علیھا السعودیة، كانت المجموعة تدرج األصول والمطلوبات ونتائج العملیات الخاصة بمشروع 

ما تمتلكھ ا لمشترك (شركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء) في قوائمھا المالیة الموحدة على فرضیة أنھا تسیطر على المنشأة نظًر
من حقوق التصویت بھا. ووفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ال تسیطر المجموعة على شركة مستثمر فیھا إال %٥٠من نسبة 

إذا كانت المجموعة فقط لدیھا:

ستثَمر فیھا المنشأة المصالحیة على المنشأة المستثَمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات -
.ذات الصلة)

.التعرض للعوائد المتغیرة أو الحق فیھا من اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا-

.القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة المستثمر في التأثیر على عوائدھا-

رت المجموعة بأونتیجة لتقییم اإلدارة الذي أجرتھ وفقا للتوجیھ اإلضافي المتاح في المعاییر نھا ال الدولیة للتقریر المالي، فقد قرَّ
المجموعة ال تمارس حقوقھا %٥٠تسیطر على المشروع المشترك حتى مع امتالكھا أكثر من نسبة  في حقوق التصویت، وذلك أنَّ

متلك الشریك اآلخر الذي یالتصویتیة في اتخاذ قرارات تشغیلیة رئیسة، وأن كافة تلك القرارات خاضعة للموافقة واالعتماد من 
في الشركة المستثمر فیھا؛ وعلیھ لم تُدَرج أي من األصول والمطلوبات ونتائج العملیات الخاصة %٤٩حصة الملكیة المتبقیة بنسبة 

دة األولیة الموجزة، واعتُبرت كاستثمار في مشروع مشترك، وأجري  لمحاسبة ابھذه الشركة المستثمر فیھا في القوائم المالیة الُموحَّ
عن نتائج العملیات باستخدام طریقة حقوق الملكیة.
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠١٤

(تتمة)توحید شركة تابعةالتوقف عن ١٤-ھـ

م على النحو التالي:٢٠١٦یونیو ٣٠كانت نتائج عملیات ھذه الشركة المستثمر فیھا لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

لفترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٦یونیو 

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو ٣٠في 
٢٠١٦

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

١٢٫٠٢١٢٢٫٤٩٥مبیعات
)١٩٫٩١٧()١٠٫٥٢٤(تكلفة مبیعات

١٫٤٩٧٢٫٥٧٨إجمالي الربح

)٢٫٢١٧()١٫٤٠٥(مصاریف بیع وتوزیع

٩٢٣٦١صافي دخل الفترة

َدة للمجموعة عن وقد استُبعدت النتاج ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المذكورة أعاله لعملیات ھذه الشركة المستثَمر فیھا من القوائم المالیة األوَّ
م الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. ومع ذلك، فقد اعتُرف ٢٠١٦یونیو ٣٠فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

َدة بالحصة في نتائج الشركة المستثَمر فیھا عن فترتي الثالثة وأشھر والستة أشھر المنتھیتین في قائمة  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ الدخل األوَّ
ألف لایر سعودي.٤٧م، على التوالي، بقیمة ٢٠١٦یونیو ٣٠في 

ترجمة العمالت األجنبیة١٤-و
وفقًا للمبادي المحاسبیة المتعاَرف علیھا السعودیة، اعترفت المجموعة بفروق ترجمة من عملیات أجنبیة في عنصر مستقل من 
عناصر حقوق الملكیة. ووفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، فقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء من التطبیق للمرة األولى بغرض ضبط 

م. واعتُرف بالتعدیل الناشئ عن ذلك مقابل األرباح ٢٠١٦ینایر ١إلى قیمة ال شيء في تاریخ التحول فروق الترجمة المتراكمة 
م ٢٠١٧یونیو ٣٠المبقاة. فضال عن ذلك، فإن فروف الترجمة من العملیات األجنبیة لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

قد اعتُرف بھا من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الحصة غیر الُمسیِطرة١٤-ز
ل المجموعة إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أُِعدَّت قائمة المركز المالي االفتتاحیة حسب المعاییر الدولیة لل من تحوُّ قریر تكجزٍء

ل المجموعة إلى المعاییر الدولیة للتقریر ٢٠١٦ینایر ١المالي للمجموعة كما في  المالي. وفي ھذا الشأن، أُجریَت م، وھو تاریخ تحوُّ
بعض تسویات إعادة القیاس عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى؛ وعلیھ فقد أُعید أیًضا قیاس الحصة غیر 
الُمسیِطرة على حساب حصة تسویات إعادة قیاس متعلقة بشركات تابعة تتضمن حصة غیر ُمسیِطرة. وقد كانت تسویات إعادة 

م على النحو التالي:٢٠١٦ینایر ١القیاس المتعلقة بالحصص غیر الُمسیِطرة بتاریخ 
ینایر١

٢٠١٦
لایر سعودي 

باأللوف

توقف االعتراف بحصة غیر مسیطرة في شركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء من توقف 
توحیدھا بتاریخ التحول

٢١٫٢٧٤

٨٫٣٣٣تسویات إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقریر المالي متعلقة بحصص غیر مسیطرة

٢٩٫٦٠٧
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َدة (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٧یونیو ٣٠في 

للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة ٠١٤

(تتمة)الحصة غیر الُمسیِطرة١٤-ز

َدة بتعدیالت إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقری لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالي رعالوة على ذلك، فقد اعتُرف في قائمة الدخل الشامل األوَّ
ألف لایر سعودي ٥٣م بقیمة ٢٠١٦یونیو ٣٠المتعلقة بالحصة غیر المسیطرة عن فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ألف لایر سعودي، على التوالي،١٠٩و 

التزامات المكافآت المحددة١٤-حـ
وفقًا للمبادي المحاسبیة المتعاَرف علیھا السعودیة، كان یتعیَّن على المجموعة االعتراف بمخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

ھم عن فترات خدمتھم المتجمعة.للمبالغ المستَحقة الدفع بتاریخ قائمة المركز المالي وفًقا لعقود العمل لتعویض

)، یتعین على الشركة االعتراف بمبلغ االلتزام الذي یعادل صافي مبلغ القیمة الحالیة ١٩غیر أنَّھ وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
لة وال لة وتكالیف الخدمات السابقة المؤجَّ ط قیمة العادلة ألي أصول خطاللتزام المزایا المحددة واألرباح والخسائر االكتواریة المؤجَّ

بتاریخ قائمة المركز المالي؛

دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦یونیو ٣٠م و ٢٠١٦ینایر ١وعلیھ فقد أجرت المجموعة تعدیال على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین كما في 
ل تأثیر التعدیل المتعلق بعام ٢٠١٦ ینایر ١م على األرباح المبقاة االفتتاحیة كما في ٢٠١٥م و الفترات السابقة لعام ٢٠١٥م. وُحّمِ
م.٢٠١٦

مكافأة مجلس إدارة١٤-طـ
ھو تحمیل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في قائمة وفقًا للمبادي المحاسبیة المتعارف علیھا السعودیة، كان اإلجراء المتعاَرف علیھ 

ل مبالغ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ع ى لالتغیرات في حقوق الملكیة، غیر أنَّھ وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ینبغي أن تُحمَّ
لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ دة؛ وعلیھ فقد اعتُرف في قائمة الدخل األوَّ َدة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة الستة قائمة الدخل الُموحَّ

ألف لایر سعودي.١٫٠٠٠م بقیمة ٢٠١٦یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في 

األحداث الالحقة٠١٥

م قد یكون لھا تأثیر ھام ٢٠١٧یونیو ٣٠من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة أخرى منذ الفترة المنتھیة في 
َدة.على المركز  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة األوَّ




