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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة 
 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
           
        التنظيم والنشاطات ٠١
           

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم  المؤرخ في  ٤٠٧تحوَّ
تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت  م). وقد كانت الشركة١٩٩٨يوليو  ٨هـ (الموافق ١٤١٩ربيع األول  ١٤

لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة. والشركة ُمسجَّ
م)، ولديها الفروع التالية في المملكة العربية ١٩٧٦سبتمبر  ١٤هـ (الموافق ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥

  السعودية:
 

 الموقع  التاريخ  رقم السجل التجاري
 جدة  هــ ١٤٠١رجب  ١٩  ٤٠٣٠٠٣٠٣٥٤
 الدمام  هــ ١٤١٩صفر  ١  ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١
 الرياض هـــ ١٤٠١ربيع اآلخر  ٢٥  ١٠١٠٠٣٧٣٧٠
 الدمام هـــ ١٤٣٠ربيع اآلخر  ١٠  ٢٠٥٠٠٦٤٥٣٥
 الدمام هـــ ١٤٢١ربيع األول  ١٤  ٣٥٥٠٠١٥٩٥٠
 الدمام هـــ ١٤٢١جمادى األولى  ٢٣  ٤٠٣١٠٣٩٩٥٤

 لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:
 نسبة الملكية الفعلية   
       ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
         

 %١٠٠ -    جيرسي –يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد 
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل للحديد القابضة 

 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة  -
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل اإلنشائية للهياكل الفوالذية  -
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لألبراج والجلفنة  -
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –لمعدات المعالجة شركة الزامل  -

 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية 
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –مصنع شركة الزامل للمكيفات المركزية 

 %١٠٠ %١٠٠  السعوديةالمملكة العربية  –شركة الزامل للمكيفات القابضة 
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد 

 %١٠٠ %١٠٠ جمهورية مصر العربية –شركة الزامل للمباني الحديدية 
 %١٠٠ %١٠٠  الصين –الزامل ستيل بلدنجز (شنغهاي) كومباني ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠    النمسا –جي إم بي إتش  كولينج يوروب هولدنجز
 %١٠٠ %١٠٠    النمسا –كليما تيك إيركونديشنرز جي أم بي اتش 

 %١٠٠ %١٠٠  الهند -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
 %١٠٠ %١٠٠  الهند -زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –الصخري الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف 
 %١٠٠ %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة اختبار المحدودة 

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيسكو) 
 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة –شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي  –شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م 
 %١٠٠ %١٠٠  تايالند –شركة زامل ستيل بيلدنغز (تايالند) ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية 
 %١٠٠ %١٠٠    مصر العربيةجمهورية  –شركة الزامل للهياكل الفوالذية 

 %١٠٠ %١٠٠    الهند -زامل كونستركشن إنديا بي.في.تي. ليمتد 
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –شركة مكونات البناء 

 %١٠٠ %١٠٠ الهند –زامل إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد 
 %١٠٠ %١٠٠ العربية السعوديةالمملكة  –معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي 

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية – المحدودة شركة العزل الثانية
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة 

 %١٠٠ %١٠٠ الهند –إنديا برايفت ليمتد  نرزشركة الزامل إيركوندش
 %١٠٠ %١٠٠    السعودية شركة الطاقة المركزية

 %١٠٠ %١٠٠ سنغافورة –زامل إندستلایر إنفستمنت كومباني إيشا بي.تي.إي ليمتد 
  

٨  



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٩ 
 

   إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
         

 نسبة الملكية الفعلية   التنظيم والنشاطات (تتمة)  ٠١
      ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
         
  ١٠٠     %١٠٠% 

 %٩٢٫٢٧    %٩٢٫٢٧  ليمتد زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني
 %٥١  %٥١     مجموعة العزل الخليجية

 %٥١  %٥١  المملكة العربية السعودية –شركة مصنع الصوف الصخري  -
 %٥١  %٥١   المملكة العربية السعودية – المحدودة شركة العزل األولى -
 %٥١  %٥١ المملكة العربية السعودية -الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة  -

 %٥١  %٥١  شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة
 %٥١  %٥١  المملكة العربية السعودية –شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة 

 %٥٠  %٥٠   المملكة العربية السعودية –شركة الزامل هدسون المحدودة 
 %٥٠  %٥٠   المملكة العربية السعودية –شركة بتروكيم الزامل المحدودة 

         
تزاول الشركة وشركاتها التابعة المدرجة أعاله (المشار إليها معا بـ "المجموعة") الحلول الهندسية والتصاميم في مجال اإلنشاءات 
وصناعة وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة 

ارية والصناعية والسكنية وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب للتطبيقات التج
 والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاريع الطاقة الشمسية.

         
. وبما أن الشركة التابعة لم ٢٠١٥إبريل  ١٤جيرسي (شركة تابعة) بتاريخ  – وقد تمت تصفية شركة يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز

 لم يُْعتََرف بخسارة أو ربح من التصفية في قائمة الدخل الموحدة. ،يكن لديها أي أصول أو مطلوبات في ذلك التاريخ
         

لة في ٢٠١٤أكتوبر  ١فقدت الشركة، بتاريخ  ، سيطرتها على شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية الُمسجَّ
المملكة العربية السعودية وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانة واألسفلت والبوليستيرين؛ وعليه، فقد توقف توحيد شركة الربيعة 

 ٩ية اعتباًرا من التاريخ ذاته، مع االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها والنصار والزامل للصناعات الخرسان
في االعتبار فقدان السيطرة واألداء المستقبلي المتوقع لشركة الربيعة والنصار مع األخذ مليون لایر سعودي فيما يتعلق بالشهرة، 
 ).١١والزامل للصناعات الخرسانية (إيضاح 

         
من شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة؛  %٥٠، على النسبة المتبقية بواقع ٢٠١٤يناير  ١وذت المجموعة، بتاريخ استح

. وقد استُكملت ٢٠١٤يناير  ١وعليه، تم توحيد األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بهذه الشركة التابعة اعتباًرا من 
 .٢٠١٥نوفمبر  ١٩المعاملة بتاريخ  اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذه

         
        أساس اإلعداد ٠٢

         
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة كما هي مفصح عنها 

ها بشكل مباشر أو غير مباشر استثماًرا طويل األجل ) أعاله. والشركة التابعة هي تلك التي تمتلك المجموعة في١في إيضاح (
يمثل حصة في رأس المال الذي تمارس المجموعة سيطرة عليه. ويتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ابتداًء من تاريخ 

ائم المالية للشركة والقوائم حصول المجموعة على السيطرة حتى انقطاع هذه السيطرة. وتُعّد القوائم المالية الموحدة بناًء على القو
سياسات  المالية لشركاتها التابعة، كل على ِحدة. وتُعدُّ القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة باتبـاع

والخسائر غير المحققة  محاسبية ثابتة. وتُحذف بالكامل كافة األرصدة واإليرادات والمصاريف فيما بين المجموعة وكذلك األرباح
 الناتجة عن المعامالت فيما بين المجموعة.

         
في قائمة بصورة مستقلة تمثل الحصة غير المسيطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة وتُْدَرج 

بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الدخل الموحدة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك 
 الشركة.



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٠ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

         
      السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

         
السعودية. ونورد فيما يلي بيانا بأهم أِعّدت القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية 

 السياسات المحاسبية المتبعة:
         

        العُرف المحاسبي
للبيع تُعّد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وتُعدَّل لتتضمن قياس األدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة 

 بالقيمة العادلة.
         

        استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ 

القوائم المالية الموحدة ومبالغ ها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاريخ عناألصول والمطلوبات المصرح 
 اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل فترة القوائم المالية.

         
        نقد وما في حكمه

يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة 
 ل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة.ثالثة أشهر أو أق

         
        مدينون

تدرج الحسابات المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل. ويتم تقدير الديون المشكوك في 
 تحصيل كامل المبلغ. وتشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل 

         
        مخزون

يُدَرج المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيُّهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبدة للوصول بكل منتج إلى موقعه 
 وحالته الراهنة والمحتَسبة على أساس ما يلي:

         
         

   تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح. - مواد خام
تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائدا حصة مناسبة من المصاريف  - بضاعة قيد التصنيع وبضاعة تامة الصنع

 غير المباشرة الخاصة بها وفقاً لمستوى النشاط العادي.    
تكلفة المواد المباشرة التي هي قيد الشحن والتي انتقلت مخاطرها  -  بضاعة بالطريق

 ومنافعها للشركة والمدرجة بالتكلفة.       
  

       صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
صول تُْعتَبر عقود اإليجار التي تحول المجموعة بموجبها إلى العميل، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األ

وفقًا التفاقيتها التعاقدية، كعقود إيجار تمويلي. وتُسّجل المبالغ المستحقة من المستأجر في قائمة المركز المالي الموحدة كأصول 
مالية وتدرج بقيمة صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي بعد تجنيب مخصص لالنخفاض في القيمة. ويتألف صافي االستثمار 

التمويلي من إجمالي المبالغ المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التمويلي ناقًصا العوائد التمويلية غير في عقد اإليجار 
 المكتسبة.

 
        استثمارات متاحة للبيع

تمثل االستثمارات المتاحة للبيع االستثمارات التي ال يتم شراؤها بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها وال ألغراض 
المتاجرة. وتُدرج هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. وتُقيّد أو تُحّمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة. وفي حال وجود دليل موضوعي على إمكانية انخفاض قيمة االستثمارات، يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 

ستثمارات، ويعترف بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض والمتمثلة في الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة المتوقعة من هذه اال
 الدفترية في قائمة الدخل الموحدة.

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١١ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

         
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

  
 (تتمة) متاحة للبيعاستثمارات 

وبالنسبـة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق النشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في السوق. 
أو على  بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة في السوق المالية، تُحّدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مشابهة

أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود 
 معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.

 
 لمتوسط المرّجح.وتتم المحاسبة عن القيم الدفترية للبيع الجزئي لهذه االستثمارات وفقا لطريقة ا

         
        استثمارات في شركات زميلة

ا على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثَمر فيها وذلك  إن االستثمار في شركة زميلة حيث تُمارس المجموعة نفوذًا هامًّ
المستثَمر فيها، تتم المحاسبة عنه  من رأسمال الشركة %٥٠إلى  %٢٠عندما تمتلك المجموعة عادةً حصة بنسبة تتراوح ما بين 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية.
         

ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُدرج االستثمار في شركة زميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ُمعدلة حسب التغيرات في 
لموحدة الحصة في نتائج الشركات الزميلة. وفي حال حصة المجموعة من صافي أصول الشركة الزميلة. وتُظِهر قائمة الدخل ا

وجود تغير معترف به بشكل مباشر في حقوق الملكية في الشركة الزميلة، تعترف المجموعة بحصتها في أي تغير وتفصح عنه 
مالت فيما بين في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، حسبما هو مالئم. وتُحذف األرباح والخسائر الناشئة عن المعا

 المجموعة والشركات الزميلة في حدود حصتها في الشركة الزميلة.
  

وتُعدُّ القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات 
 المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل المجموعة.

         
      ممتلكات ومصانع ومعدات / االستهالك

تُسّجل الممتلكات والمصانع والمعدات مبدئيًا بالتكلفة وتُدرج بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وال 
انع والمعدات األخرى بطريقة القسط تُستهلك األراضي المملوكة واألعمال اإلنشائية قيد التنفيذ. وتُستهلك تكلفة الممتلكات والمص

 الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول.
         

تُحّمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة عند تكبِّدها. وتُرسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة 
 جوهري.األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارها االنتاجية بشكل 

         
       أصول غير ملموسة أخرى / اإلطفاء

 تُعتبر التكاليف ذات المنافع المستقبلية الطويلة األجل كأصول غير ملموسة أخرى، وتُطفأ على مدى فترة االنتفاع الُمقّدرة لها.
         

       عمليات تجميع المنشآت والشهرة
ستخدام طريقة االستحواذ. وتُقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الِعَوض تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت با

ل، كما في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحَوذ عليها. وبالنسبة لكل  الُمحوَّ
لمسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو عملية تجميع منشآت، تقوم المنشأة المستحوذة بقياس الحصة غير ا

للمنشأة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن  القابلة للتحديدبنسبة الحصة في قيمة صافي األصول 
 المصاريف.

         
والمطلوبات المالية الُمحّملة لتحديد التصنيف والتخصيص وعندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنها تُقيِّم األصول المالية 

 .المناسبْين لها وذلك وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ
         

جموعة المستحَوذ عليها وتُقاس الشهرة مبدئيا بالتكلفة التي تمثل فائض العوض المحول عن القيمة العادلة لصافي أصول الم
لة القابلة للتحديد. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة المستحوذ  والمطلوبات الُمحمَّ

 عليها، يُعترف بالفرق في قائمة الدخل الموحدة.
   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٢ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

         
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

  
 عمليات تجميع المنشآت والشهرة (تتمة)

وألغراض اختبار وبعد االعتراف المبدئّي بالشهرة، فإنها تُقاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة. 
في تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات الُمِدّرة  تَُوّزع الشهرة المقتناةاالنخفاض في القيمة، 

للنقد للمجموعة أو مجموعات من الوحدات الُمِدّرة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر 
 مجموعة الوحدات.عن تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو 

         
عندما تشكل الشهرة جزءا من الوحدة المدرة للنقد ويستبعد جزءا من العمليات ضمن تلك الوحدة، تدرج الشهرة المرتبطة 
بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. وتُقاس الشهرة 

 المستبعدة في ظل تلك الظروف بناء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.
         

ة للنقد) ال ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ تي تتعلق ويُحّدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد) عن القيمة الدفترية بها ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ  الشهرة. وفي حال انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

ة للنقد) التي تم تخصيص الشهرة لها، يُعترف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ للوحدة الُمدرَّ
 لًما بأن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة ال يمكن عكس قيدها في الفترات المستقبلية.القيمة. ع

         
ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، ويتم تكرار ذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال تعّرض 

 المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي للشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.القيمة الدفترية لالنخفاض. وتُجِري 
         

وعند بيع الشركات التابعة، يُعترف بالفرق بين سعر البيع وصافي األصول زائًدا فروق الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة 
 الدخل الموحدة.

         
       تداولةاالنخفاض في قيمة األصول غير الم

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عندما تُشير األحداث أو التقلبات في الظروف 
لالسترداد إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية لألصول القيم القابلة 

المقدرة، تُخفَّض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة لألصول ناقًصا تكاليف بيعها أو قيمتها قيد 
ل فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المتوقعة على قائمة الدخل الموحدة.  االستخدام، أيُّهما أعلى. ويُحمَّ

         
      االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيل

يجرى تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل مالي 
مة في قائمة الدخل الموحدة. ويُحدد معين. وفي حال وجود هذا الدليل، يتم االعتراف بأية خسارة ناشئة عن أي انخفاض في القي

 االنخفاض في القيمة كما يلي:
         

 أ)  بالنسبة لألصول المدَرجة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة مقدار الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقًصا أي خسارة
 .الموحدةناشئة عن االنخفاض في القيمة معترف بها سابقا في قائمة الدخل 

     
ب) بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة مقدار الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 .المستقبلية المخصومة وفقًا لمعدل العائد الراهن في السوق لألصول المالية المشابهة
    

        دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعين دفعها مستقبال لقاء البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها، سواء 

 تسلمت المجموعة فواتير بها أم ال.
         

        مخصصات
وتكون تكاليف تسوية هذا االلتزام  يُجنَّب مخصص عندما يكون على المجموعة التزام (نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق،

 محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.
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        القروض

   المجموعة.يُعترف بالقروض حسب قيمة المتحصالت التي تتسلمها 
         

        تكاليف تمويل مدفوعة مقدًما
تُمثُِّل تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً الرسوم المدفوعة مقدًما بغرض الحصول على القروض ألجل. وتؤجل تكاليف التمويل هذه 

ُ على مدى فترات القروض المتبقية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو وفقًا  لطريقة القسط الثابت، وذلك شريطة أال يترتب وتُْطفَأ
على استخدام طريقة القسط الثابت نتائج تختلف اختالفًا جوهريًا عن استخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويدرج الرصيد غير المطفأ 

 كحساب مقابل رصيد القرض.
         

        ضمانات
لتكاليف المستقبلية المحتملة ضمن التزامات الضمان، وتدرج ِضْمن بند تقيد المبالغ كاستحقاقات على أساس تقديري للوفاء با

 ).١٥"الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع" (إيضاح 
         

        زكاة وضريبة دخل
ودية. يُجنّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لألنظمة الزكوية السع

ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية 
السعودية. ويُحّمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة. أما المبالغ اإلضافية، إن ُوجدت، والتي قد تصبح 

 زكوية والضريبية، فتقيّد في الحسابات في السنة التي يُستكمل الربط خاللها.مستحقة عند استكمال الربوط ال
         

        مكافآت نهاية خدمة للموظفين
يُجنّـب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقًا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة كما بتاريخ قائمة 

 المركز المالي.
         

        حتياطي نظاميا
من دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أن تقّرر  %١٠طبقا ألحكام نظام الشركات السعودي، حّولت الشركة 

 من رأس المال. علًما بأن االحتياطي غير قابل للتوزيع. %٥٠التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 
         
        اتإيراد

        مبيعات
تمثل المبيعات قيمة فواتير البضاعة الموّردة والخدمات المقدمة من قِبل المجموعة خالل السنة. ويُعترف باإليرادات من بيع 
البضاعة، بالصافي بعد حسم الخصومات، عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري بحيث تكون 
قيمة اإليرادات قابلة للقياس بشكل موثوق، وذلك عادة عند تسليم البضاعة للعميل. ويُعترف باإليرادات من تقديم الخدمات عند 

 تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها.
  

 إيرادات عقود
اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى يُعترف باإليرادات من العقود الطويلة األجل التي يمكن قياس نتائجها بموثوقية، حسب طريقة نسبة 

مرحلة اإلنجاز ألعمال العقد. وتُقاس مرحلة اإلنجاز باحتساب نسبة التكاليف المتكبدة لتاريخه إلى إجمالي التكاليف المتوقعة للعقد.  
فائضة عن فواتير" وتُصنّف قيمة األعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة كـ "قيمة أعمال إنشائية منفذة 

ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. أما المبالغ المفوترة الفائضة عن قيمة األعمال المنفذة بتاريخ قائمة 
المركز المالي الموحدة فتصنف كـ "فواتير فائضة عن قيمة أعمال إنشائية منفذة" ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز 

الموحدة. وال يُعترف بالربح من أي عقد حتى ترى اإلدارة أن نتيجة ذلك العقد قابلة للتقييم بصورة معقولة من التأكد. وفي  المالي
 حالة العقود الخاسرة، يُجنب مخصص لكامل الخسائر المتوقعة.

         
 إيرادات تمويل

تمويلي على مدى فترة األقساط بشكل منتظم وفقًا لطريقة معدل يُعترف بإيرادات التمويل المتعلقة بصافي االستثمار في عقد إيجار 
 العائد الداخلي.
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        مصاريف

التحديد بموظفي المبيعات وقسم المبيعات والضمانات والتخزين إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه 
ع كافة المصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات الرئيسية،  وسيارات التوصيل وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وتُوزَّ

 ُدها المجموعة حسبما تراه مناسبًا.على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحدِّ 
  

        عمالت أجنبية
 معامالت

تُْعَرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة. وتُقاس البنود 
 بهذه المنشأة. المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية الخاصة

تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية، فإن الربح  أو الخسارة الُمعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة 
 يُظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.

 
ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها  الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه وتُسّجِ

المعاملة لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم أرصدة األصول والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة 
 دخل الموحدة.الوظيفية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. وتُدرج كافة فروقات التحويل في قائمة ال

         
 عقود صرف أجنبي آجلة

ل عقود الصرف األجنبي اآلجلة، المبرمة لتغطية االلتزامات بالعمالت األجنبية، بالسعر الفوري عند بدء العقد. و قيّد أو تتُسجَّ
 تُحّمل أي خصومات أو عالوات على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة العقد.

         
ل عقود الصرف األجنبي اآلجلة، المبرمة للتحوط ضد االلتزامات المستقبلية بالعمالت األجنبية القابلة للتحديد، بالسعر الفوري  تُسجَّ
عند بدء العقد. إن أي خصومات أو عالوات وأرباح أو خسائر معامالت تجرى حتى تاريخ تسجيل المعاملة بالعملة األجنبية تؤجل 

 معامالت ذات العالقة.قياس ال ضمنوتُدرج 
  

 ترجمة
تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية باستخدام أسعار التحويل بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة بالنسبة 
لألصول والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر. وتترجم عناصر 
حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. وتقيد تعديالت الترجمة كعنصر مستقل من 

 عناصر حقوق المساهمين.
         

        التقارير القطاعية
دمات (قطاع األعمال)، أو تقديم يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خ

منتجات أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن 
 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.

         
        ربحية السهم

من العمليات الرئيسية للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  تُحتسب ربحية السهم المتعلقة بالعمليات الرئيسية بقسمة الدخل
 القائمة خالل السنة.

         
 وتُحتَسب ربحية السهم العائدة لصافي الدخل بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

         
        عقود إيجار تشغيلي

يُصنّف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا ما ترتب علي شروط عقد اإليجار عدم تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة 
يُعترف بدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل الموحدة وفقًا لطريقة وبالملكية بصورة جوهرية إلى المستأِجر. 

 د اإليجار على أساس االستحقاق.القسط الثابت على مدى فترة عق
         

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٥ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

         
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

         
        القيم العادلة

 العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في السوق.بالنسبـة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق النشطة، تحدد القيمة 
         

بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة في السوق المالية، تُحّدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مشابهة أو على 
بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود  أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة

 معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
         

 وتُحتسب القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجل بالرجوع إلى السعر الحالي لعقد صرف آجل له نفس تاريخ االستحقاق.
         

       أدوات مالية مشتقة
المجموعة أدوات مالية مشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة للتحوط من المخاطر المرتبطة بشكل أساسي بالتقلبات تستخدم 

في أسعار العمالت األجنبية المتعلقة بشراء بضاعة من موردين في الخارج. ويُعتَرف بهذه األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة 
داة المالية المشتقة، ويُعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. وتُدَرج األدوات المالية المشتقة ضمن العادلة في تاريخ إبرام عقد األ

 األصول المالية في حالة القيمة العادلة اإليجابية، وضمن المطلوبات المالية في حالة القيمة العادلة السلبية.
         

 
  



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٦ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
  نقد وما في حكمه ٠٤
         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي        

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٢٨٣٬٩٩٤   ٣٣١٬١٥٣     أرصدة لدى البنوك ونقدية
 ٢٥٬٧٢٧   ٢٤٬٢٧١     ودائع ألجل

        
      ٣٠٩٬٧٢١   ٣٥٥٬٤٢٤         
        
        
     مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما٠٥
         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي        

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ١٬٦١٠٬٠٧٠   ١٬٧٠٣٬١٨٢     مدينون تجاريون
 ٤٦٬٥٥٨   ٦٧٬٤١١     محتجزات مستحقة القبض

        
      ١٬٦٥٦٬٦٢٨   ١٬٧٧٠٬٥٩٣ 

 )١١١٬٧٦٣(  )١٢٤٬٦٥٠(    ناقًصا: مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها
        
      ١٬٥٤٤٬٨٦٥   ١٬٦٤٥٬٩٤٣ 

 ٥١٬٦٣٨   ٤٤٬٢٥٦     مصاريف مدفوعة مقدًما
 ٣١٬٧٣٦   ٦٤٬٢٠٦     ُدفعات مقدمة إلى موّردين

 ١٦٣٬٥٨٩   ١٢٧٬٦٣١     مدينون آخرون
        
      ١٬٧٩١٬٨٢٨   ١٬٨٨٢٬٠٣٦         
        

مليون ١١٢: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ١٢٨، انخفضت قيمة حسابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها االسمية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 لایر سعودي).  كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على النحو التالي:

        
         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي        

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٦٦٬١٩٥   ١١١٬٧٦٣     في بداية السنة
 ٤٧٬٥٨٧   ٣٣٬٠٣٤     مخصص السنة

 )٢٬٠١٩(  )٢٠٬١٤٧(    المشطوب خالل السنة
        

         ١١١٬٧٦٣   ١٢٤٬٦٥٠     في نهاية السنة
        

بناًء على الخبرة السابقة، من المتوقع تحصيل الحسابات المدينة غير المنخفضة القيمة بالكامل. علماً بأنه ليس من عادة المجموعة 
 الحصول على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك فإن الغالبية العظمى منها غير مكفولة بضمانات.

        
  

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٧ 
 

 (تتمة) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
  قيمة أعمال منفذة فائضة عن فواتير ٠٦
         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي        

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ١٬٣٩٤٬٥٩١   ١٬٠٧٥٬٧٧٩     قيمة أعمال منفذة لتاريخه
         )١٬٠٦٤٬٤٧٠(  )٧٩١٬٧٧٠(  كمستخلصاتناقًصا: مبالغ مقبوضة ومستحقة القبض 

      ٣٣٠٬١٢١   ٢٨٤٬٠٠٩         
        
 صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي ٠٧

مع الشركة السعودية ٢٠٠٨أبرمت الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة، وهي شركة تابعة، عقد خدمات طاقة خالل عام 
سنة. ووفقًا للشروط المنصوص عليها في االتفاقية، تم االتفاق على تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة ٢٠لمدة  للحديد والصلب ("حديد")

ل، في نهاية مدة العقد، كافة الحقوق و والحصة في محطة تبريد صكوك الملكيةمحطة تبريد مناطق في مباني ("حديد"). وستُحوَّ
، استُكملت أعمال إنشاء نظام تبريد٢٠١٣مليون لایر سعودي. وخالل عام  ٥٣٫٣المناطق إلى حديد مقابل مبلغ مقطوع شامل قدره 

 .٢٠١٣إبريل  ١المناطق وتم تحويله إلى حديد بموجب اتفاقية إيجار تمويلي بتاريخ 

        
 وفيما يلي صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي والحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:

        
      أ) يتألف صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مما يلي:

        ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)   
        

 ٦١٦٬٩٤٥   ٥٧٩٬٣٦٨    إجمالي استثمارات في عقد إيجار (انظر المالحظة "ب" أدناه)
 )١٧٢٬٢٥٣(  )١٥٣٬٧٥٤(    غير مكتسبةناقًصا: إيرادات تمويل 

      ٤٤٤٬٦٩٢    ٤٢٥٬٦١٤ 

       وفيما يلي تحليل بذلك:
 ١٩٬٠٧٨   ١٩٬٩٠٤    صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي، متداول

 ٤٢٥٬٦١٤   ٤٠٥٬٧١٠    صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي، غير متداول

        
    دفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض مما يلي:ب) يتألف الحد األدنى من 

        ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٣٧٬٥٧٨  ٣٧٬٥٧٨    خالل سنة واحدة
 ١٥٠٬٣١٢  ١٥٠٬٣١٢   بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات

 ٤٢٩٬٠٥٥  ٣٩١٬٤٧٨    خمس سنوات فما فوق
        
     ٦١٦٬٩٤٥  ٥٧٩٬٣٦٨         

  

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٨ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
  مخزون ٠٨

         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)   
        

 ١٬٠١٧٬٩٧٧  ٩٨٢٬٢٢٠    مواد خام
 ١٠٥٬٢٣١  ١٤٠٬٣١٨    بضاعة قيد التصنيع
 ٣٦٢٬٧٢٣  ٥٣٥٬١٠٣    بضاعة تامة الصنع

 ١١١٬٣٤٠  ١٠٦٬٨٦٦    بضاعة بالطريق
        
     ١٬٥٩٧٬٢٧١  ١٬٧٦٤٬٥٠٧         
        

    المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٩
        

الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين 
المسيطر عليها من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العالقة 

 بالمجموعة:
 

 طبيعة العالقة  اسم الجهة ذات العالقة
     

 شركة زميلة البحرين -  ش. ب. م. شركة الطاقة المركزية
 شركة زميلة  الهند -شركة الزامل إنفرا برايفت ليمتد 

 شركة زميلة  إيطاليا –جيوكليما 
 شركة زميلة شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة

 شركة زميلة شركة أرماسل الزامل الشرق األوسط المحدودة
 جهة منتسبة شركة الزامل المعمارية القابضة المحدودة

 جهة منتسبة  البحرين –شركة مجموعة الزامل ش. ب. م. م. 
 جهة منتسبة  شركة مجموعة الزامل القابضة

 جهة منتسبة  شركة الزامل ألب ال الشرق األوسط للبالستيك المحدودة
 جهة منتسبة  شركة هدسون برودكتس

 جهة منتسبة  ديفلوبمنت إنكشركة بتروكيم 
 

   وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
        

 فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:
        

 مبلغ المعاملة  طبيعة المعاملة الجهة ذات عالقة
        ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٨٬٢٣٨  ١٣٬٧٢٢   مبيعات جهة منتسبة
 ٦١٬٤١٤  ٥٢٬٥٤٧   مشتريات جهة منتسبة

 ٦٬٨٠٠  ٦٬٨٠٠  مكافأة أعضاء مجلس إدارة ومكافآت أخرى دفعتها الشركة  كبار موظفي اإلدارة
        
 

 سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة. تُعتمد
   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

١٩ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 (تتمة) المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠٩

    جهات ذات عالقة:فيما يلي تحليل بالمبالغ المستحقة من / إلى 
        

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ِضْمن األصول المتداولة: أ)

         ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي        

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٢٩٬٤٧٩   ١٣٬٣٣٠    الخرسانيةشركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات 
 ٧٬٨٨٢   ٨٬٧٢١    شركة الزامل المعمارية القابضة المحدودة

 ٤٬٩٧١   ٤٬٩٨٩    إيطاليا –جيوكليما 
 ١٬٥٨٧   ٢٬١٥٥    البحرين –شركة مجموعة الزامل ش. ب. م. م. 

 ٢٬٥٤٤   ١٬٨٢١    شركة مجموعة الزامل القابضة
 ٣٥١   ١٬٧٣٦    شركة الزامل ألب ال الشرق األوسط للبالستيك 

 ٣٬٦١٩   ١٬٧٢٣    الهند –شركة الزامل إنفرا برايفت ليمتد 
 ٥٬٧٢٩   -       شركة أرماسل الزامل الشرق األوسط 

 ٢٬٦٦١   ٤٬١٧٦     أخرى
        
      ٥٨٬٨٢٣   ٣٨٬٦٥١ 
        
        
 من جهة ذات عالقة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ِضْمن األصول غير المتداولة:مبالغ مستحقة ب)

 ٣٣٬٨٥٠  ٣٣٬٨٥٠   ةزامل للصناعات الخرسانية المحدودشركة الربيعة والنصار وال
        
        

والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، وهو اليمثل هذا المبلغ قرًضا مقدًما لتمويل رأس المال العامل لشركة الربيعة والنصار 
يحمل تكاليف تمويل وليس له تاريخ محدد للسداد. أُظهر القرض ِضْمن األصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث

 .٢٠١٥إنه ال يُتوقع سداده خالل عام 
        
 قائمة المركز المالي الموحدة ِضْمن المطلوبات المتداولة:مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة مدرجة في ج)
        

 ١٣٬٣٣٤  ١٤٬٧٦٤   البحرين -  ش. ب. م. شركة الطاقة المركزية
 ٢٬٠٦١  ٢٬٥١٢   شركة هدسون برودكتس

 ٤٬٣٦٦  -       شركة بتروكيم ديفلوبمنت إنك
 ٢٬٨٤٨  ٤٬٠٥٦    أخرى

        
        
     ٢٢٬٦٠٩  ٢١٬٣٣٢ 
        
        



 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
 ممتلكات ومصانع ومعدات ٠١٠

 ألغراض حساب االستهالك:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول 
 سنة ٤٠إلى  ٢٠    ض مستأجرةامبان على أر

 سنة ٢٠إلى  ٥  مكائن
 سنوات ٥إلى  ٣ أثاث وتركيبات ومعدات

 سنوات ٣  سيارات
 

    
 أراض مملوكة

 ض امبان على أر 
 مستأجرة   

   
  مكائن    

  أثاث وتركيبات   
  ومعدات   

   
  سيارات  

  أعمال رأسمالية  
  التنفيذقيد    

اإلجمالي            
   ٢٠١٥  

اإلجمالي            
    ٢٠١٤ 

  لایر سعودي    
 (باأللوف)  

  لایر سعودي   
 (باأللوف)  

  لایر سعودي   
 (باأللوف)  

  لایر سعودي    
 (باأللوف)  

  لایر سعودي   
 (باأللوف)  

  لایر سعودي   
 (باأللوف)  

  لایر سعودي   
 (باأللوف)  

  لایر سعودي    
 (باأللوف)   

                التكلفة:
 ٣٬٠٣٨٬٥٩٨   ٢٬٨٤٨٬٧٧٧   ٣١٬٩٦١   ٩٠٬٩٢٣   ٢٢٠٬٧٠٠   ١٬٥٣٤٬٣٢٤   ٨٧٨٬٤٩١   ٩٢٬٣٧٨  في بداية السنة   
 ١٤١٬٤٣٨   ١٣٨٬٩٠٤   ٥٣٬٠١٣   ١٦٬١٩٧   ١٣٬٦٧١   ٢٥٬٢١٥   ٧٬٤٥٨   ٢٣٬٣٥٠  إضافات   
 )٥٢٬٢٥٧(  )٢٣٬٣٨٨(  )٧٣(  )٤،٦٨٥(  )١١٬٩٦٤(  )٥،٥٠٧(  )١٬١٥٩(  -     استبعادات   
 )٢٧٥٬٨٠٥(  -      -      -      -      -      -      -     توقف عن توحيد شركة تابعة   
 ٣٬٠١٧   -      )٤١٬١٢٥(  -      ٤٬٢٤٢   ٣٥٬٠٧١   ١٬٨١٢   -     تحويالت   
 )٦٬٢١٤(  )٨٬٤٦٨(  )٤٤(  )٤٨٢(  )٢٬٥٣٣(  )٣٬٥٦٠(  )١٬١٧٦(  )٦٧٣( خسارة ترجمة   
                 

 ٢٬٨٤٨٬٧٧٧   ٢٬٩٥٥٬٨٢٥   ٤٣٬٧٣٢   ١٠١،٩٥٣   ٢٢٤٬١١٦   ١،٥٨٥،٥٤٣   ٨٨٥٬٤٢٦   ١١٥٬٠٥٥  في نهاية السنة   
                 

                االستهالك المتراكم:
 ١٬٤٣٠٬٢١٣   ١٬٤٣٢٬٧٩٣   -      ٧١،١٥٩   ١٥١٬٣٤٣   ٨٦١،٠٨٨   ٣٤٩٬٢٠٣   -     في بداية السنة   
 ١٥٦٬٠٣٣   ١٦١٬٣٨١   -      ١١٬٢٥٧   ١٩٬٣٧٦   ٩٤٬٢٥٢   ٣٦٬٤٩٦   -     الُمحّمل للسنة   
 )٤٦٬٨٢٩(  )٢٢٬١٨١(  -      )٤٬٤٣٨(  )١١٬٩٥٥(  )٥٬٣٧٠(  )٤١٨(  -     استبعادات   
 )١٠٦٬٥٨٩(  -      -      -      -      -      -      -     توقف عن توحيد شركة تابعة   
 ٢٬٢٦٣   -      -      -      -      -      -      -     تحويالت   
 )٢٬٢٩٨(  )٦٬١٧٨(  -      )٤٢٦(  )٢٬١٥٢(  )٢٬٧٦٦(  )٨٣٤(  -     خسارة ترجمة   
                 

 ١٬٤٣٢٬٧٩٣   ١٬٥٦٥٬٨١٥   -      ٧٧،٥٥٢   ١٥٦٬٦١٢   ٩٤٧،٢٠٤   ٣٨٤٬٤٤٧   -     في نهاية السنة   
                 

                صافي القيم الدفترية:
   ١٬٣٩٠٬٠١٠   ٤٣٬٧٣٢   ٢٤،٤٠١   ٦٧٬٥٠٤   ٦٣٨،٣٣٩   ٥٠٠٬٩٧٩   ١١٥٬٠٥٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في    
                 

 ١٬٤١٥٬٩٨٤     ٣١٬٩٦١   ١٩،٧٦٤   ٦٩٬٣٥٧   ٦٧٣،٢٣٦   ٥٢٩٬٢٨٨   ٩٢٬٣٧٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في    
                 

 
 

٢٠ 



 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
 الموحدة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
        

     ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة) ١٠
        

إن معظم المباني مقامة على أراض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ("مدن") بمدينة الرياض 
سنة تبدأ في تواريخ مختلفة تتراوح  ٢٥إلى  ٤لفترات تتراوح ما بين والمدينة الصناعية األولى والمدينة الصناعية الثانية بالدمام 

 .٢٠١٥حتى  ١٩٩٣بين األعوام من 
        

تُمثُِّل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي التكلفة المتكبدة على مبنى جديد وتوسعة وتطوير منشآت إنتاج وخط إنتاج جديد 
 جديد العام.كائن ومعدات تم شراؤها لغرض التمو

        
 ١٧إن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات مرهونة كضمان مقابل القروض التي ُحِصَل عليها من المؤسسات المالية (إيضاح 

 ).١٨وإيضاح 
  

 استثمارات في شركات زميلة ٠١١

        نسبة الملكية         
     

  
   ٢٠١٥ 

    
  
 ٢٠١٤ 

    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي   
 (باأللوف)   

   ٢٠١٤ 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
       

  شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة 
 ))١(مالحظة (   

٤٤٬٤٧٩   ٤٥٬٦٠٣  %٥٠ %٥٠ 

 ١٥٬٤١٧   ١٦٬٣٣٩  %٢٥ %٢٥ ))٢البحرين (مالحظة ( -  ش. ب. م. شركة الطاقة المركزية
 ٢٣٬٥٨١   ١٣٬٨١٣  %٥١ %٥١ ))٣الهند (مالحظة ( -ليمتد  شركة الزامل إنفرا برايفت

 ٨٬٧٦٤   ١٠٬٣٦٧  %٤٠ %٤٠ ))٤(إيطاليا (مالحظة  - شركة جيوسليما إس. آر.إل. 
 ٤٬٢٥٧   ٧٬٢١٨ %٢٠٫٨٣ %٢٠٫٨٣ ))٥شركة آي آي بي بيبر كومباني (مالحظة (

      ٩٦٬٤٩٨   ٩٣٬٣٤٠ 
        

 

لة في٢٠١٤أكتوبر  ١فقدت الشركة، بتاريخ  )١ ، سيطرتها على شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية الُمسجَّ
المملكة العربية السعودية وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانة واألسفلت والبوليستيرين؛ وعليه فقد توقف توحيد شركة الربيعة

ة المحدودة اعتباًرا من التاريخ ذاته مع االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قيمةوالنصار والزامل للصناعات الخرساني
مليون لایر سعودي، مع األخذ في االعتبار فقدان السيطرة واألداء المتوقع المستقبلي لشركة الربيعة والنصار ٩الشهرة قدرها 

ركة زميلة. وتتضمن القيمة الدفترية لالستثمار شهرةوالزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، وقد تمت المحاسبة عنها كش
 مليون لایر سعودي). ٢٣٫٩: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٢٣٫٩ضمنية بقيمة 

        
إن شركة الطاقة المركزية (ش.ب.م.م) هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بمملكة البحرين. وتتمثل نشاطاتها الرئيسية في توزيع )٢

في ذلك تبريد المناطق وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة والخدمات األخرىخدمات المرافق بما 
 ذات العالقة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

        
لة بدولة الهند كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لقانون الشركات إن شركة الزامل إنفرا برايفت )٣ ليمتد هي شركة ُمسجَّ

م. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في توريد أبراج االتصاالت وأجهزة وقاية مزودة بألواح تحويل مناسبة١٩٥٦الهندي لعام 
كة توريد وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليدوأجهزة تكييف حسب الطلب ووحدات واجهة طاقة. كما تزاول الشر

، فإنها%٥٠الطاقة الكهربائية الشمسية. وبالرغم من أن حصة المجموعة في شركة الزامل إنفرا برايفت ليمتد تتجاوز نسبة 
 تعتبر كشركة زميلة للمجموعة؛ حيث إن الحصة غير المسيطرة تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها.

        
لة بدولة إيطاليا وتزاول تصنيع المكيفات. وقد تمت المحاسبة عن الشهرة في )٤ إن شركة جيوسليما إس. آر.إل. هي شركة ُمسجَّ

مليون لایر سعودي عن قيمة االستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وتتضمن القيمة ٣٫٢األصل بقيمة 
 مليون لایر سعودي). ١٫٥: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ١٫٥ضمنية بقيمة الدفترية لالستثمار شهرة 

  
٢١  



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٢ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة) استثمارات في شركات زميلة ٠١١

 

لة في جزر كايمان )٥  وتزاول إنتاج المناديل الورقية. إن شركة آي آي بي بيبر كومباني هي شركة ُمسجَّ
        

     فيما يلي الحركة في استثمارات في شركات زميلة:
        ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٥٨٬٥١٦   ٩٦٬٤٩٨     في بداية السنة
 ٤٦٬٧٩٦   -     ) أعاله)١تابعة (انظر مالحظة (الُمعترف به عند التوقف عن توحيد شركة 

 )٣٦٧(  -     الُمستبعد عند توحيد شركة زميلة كشركة تابعة
 ٩٠٢   )٣٬١٥٨(    حصة في نتائج شركات زميلة

 )٩٬٣٤٩(  -        استبعادات
        

 ٩٦٬٤٩٨   ٩٣٬٣٤٠     في نهاية السنة
        
        
     متاحة للبيعاستثمارات ٠١٢

        ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)   
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

 ٤٦٬٥٨٦   ٤٦٬٥٨٦  ))١(مالحظة ( المحدودة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
 ٦٣٬٧٥٠   ٤٢٬٩١٠    ))٢(مالحظة ( بي إلي جي فوتوفولتيك ليمتد

        
      ١١٠٬٣٣٦   ٨٩٬٤٩٦ 
        
        

، وهي شركة غير مدرجةالمحدودة في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري %٢٫١١يُمثُِّل هذا االستثمار حصة بنسبة  )١
في السوق المالية ومسجلة بالمملكة العربية السعودية وتزاول النشاطات العقارية. واالستثمار مدرج بالتكلفة؛ حيث تعتبر

 حول القيمة العادلة لهذا االستثمار.موثوقة التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود معلومات 
        

في شركة بي إلي جي فوتوفولتيك ليمتد، وهي %٧٥٫٦يُمثُِّل هذا االستثمار حصة غير مدرجة في السوق المالية بنسبة  )٢
شركة غير مدرجة في السوق المالية ومسجلة بدولة الهند، وتزاول أعمال تقديم الطاقة الشمسية. وخالل السنة، اعترفت

مليون لایر سعودي نتيجة انخفاض في قيمة العملة األجنبية ٢٠٫٨ها الشركة بخسارة ناشئة عن انخفاض في القيمة قدر
 حيث إن هذا االنخفاض اعتبر هاما وطويل األمد.

  

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٣ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

      أصول غير ملموسة أخرى٠١٣
       ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي       

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
        

       :تكلفة 
 ١٣،٢٧٥   ٢٤٬٠٦١     في بداية السنة   
 ١٤٬٦٤٦   ٥٧٤     إضافات   
 )٢٬٨٨٨(  -        الُمعاد تصنيفه   
 -      )١٤٬٤٢٨(    المشطوب خالل السنة   
 )٩٧٢(  -        استبعادات   

        
 ٢٤٬٠٦١   ١٠٬٢٠٧     ديسمبر ٣١في  

        
        

       :اإلطفاء المتراكم
 ٤٬٩٤٥   ٣٬١٣٥     في بداية السنة   
 ١٬٢٩٦   ٦٧٥     الُمحّمل للسنة   
 )٢٬١٣٤(  -        الُمعاد تصنيفه   
 )٩٧٢(  -        المشطوب خالل السنة   

        
 ٣٬١٣٥   ٣٬٨١٠     ديسمبر ٣١في 

        
       :صافي القيمة الدفترية 

 ٢٠٬٩٢٦   ٦٬٣٩٧     ديسمبر ٣١في    
        

تمثل األصول غير الملموسة األخرى بشكل رئيسي المبالغ المدفوعة للحصول على حقوق انتفاع بأراٍض في فيتنام، وتُطفأ على 
 سنة. ٣٠مدى فترة 

        
مقدًما لصندوق التنمية الصناعية السعودي، التي يخصمها صندوق التنمية ، أُعيد تصنيف الرسوم المدفوعة ٢٠١٤وخالل عام 

 ).١٨الصناعية السعودي، كجزء من القروض ألجل (إيضاح 
        

 
  



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٤ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

       
      شهرة٠١٤

       
      ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي      

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
       
       

 ١٥٨٬٥٤٣   ١١٠٬٧٠٦    في بداية السنة
  الُمعاد تصنيفه إلى استثمار في شركة زميلة عند التوقف عن توحيد شركة تابعة 

 )١١(إيضاح    
  

    - 
   

)٢٣٬٨٨٠( 
 )٢٣٬٩٥٧(  )٣٠٬٥٨٠(   خسارة ناشئة عن انخفاض في القيمة

       
     ١١٠٬٧٠٦   ٨٠٬١٢٦ 
       
       

لة في %٥١ على ٢٠١١استحوذت المجموعة خالل عام  أسهم لها حق التصويت في مجموعة العزل الخليجية، وهي شركة ُمسجَّ
، استخدمت المجموعة إجراء تخصيص سعر الشراء، ما نشأ عنه شهرة بقيمة٢٠١٢المملكة العربية السعودية. وخالل عام 

 مليون لایر سعودي. ١١٠
       

"شركة المصنع %٥١بنسبة  شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، حولت مجموعة العزل الخليجية ملكية ٢٠١٤وخالل عام 
السعودي لعزل األنابيب المحدودة" إلى أحد الشركاء فيها "شركة العزل الثانية المحدودة"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل

ألخذ في االعتبار تخصيص، مع ا٢٠١٥للمجموعة؛ وعليه أجرت المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي في ديسمبر 
الشهرة لشركة العزل الخليجية وشركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة وتنفيذ مراجعة على االنخفاض في قيمة

 الوحدات المدرة للنقد بناء على المعلومات المتاحة ومقارنة القيم الدفترية بالقيم القابلة لالسترداد المقدرة وفقًا لطريقة مناسبة.
       

      شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة
دت القيمة القابلة لالسترداد لشركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام ُحّدِ
توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات. ونتيجة لذلك التحليل، اعترفت

مليون لایر سعودي في السنة الحالية مقابل شهرة بقيمة دفترية ٣٠٫٥٨ة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها اإلدارة بخسار
 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٠،٥٨قدرها 
       

      مجموعة العزل الخليجية
على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات تُحدَّد أيًضا القيمة القابلة لالسترداد لمجموعة العزل الخليجية بناءً 

النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات. ونتيجة لذلك التحليل، لم تحدد اإلدارة انخفاض
 في قيمة هذه الوحدة المدرة للنقد.

       
      دائنون ومبالغ مستحقة الدفع٠١٥

       ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي      

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
       
 ٣٥٥٬٥٥٤   ٥٢٠٬٧٨٧    دائنون

 ٥٠٨٬٢٥٤   ٣٥٦٬١٤٢    مصاريف مستحقة الدفع
 ٣٠٨٬٨٢١   ٣١٢٬٨٨٥    ُدفعات مقدمة من عمالء

 ٩٤٬٧٣٩   ١٣٩٬٤١٥    تكاليف عقود مستحقة
 ٢٤٬٩٤٥   ٢٣٬٨٨٥    مخصص ضمانات

       
     ١٬٢٩٢٬٣١٣  ١٬٣٥٣٬١١٤ 
       

 



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

      فواتير فائضة عن قيمة أعمال منفذة ٠١٦
          ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي  

 (باأللوف) 
           

 ٧٥٦٬٩٩٨   ٦٠٠٬٥٨٤        مستخلصات مقبوضة أو مستحقة القبض
            )٦٧٦٬٢٧٢(  )٥٠٥٬٧٠٨(       ناقًصا: قيمة أعمال منفذة

         ٨٠٬٧٢٦   ٩٤٬٨٧٦            
           
           

          قروض قصيرة األجل ٠١٧
          ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف) 
 لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ١١٠٬٣٨٩  ١٣٥٬٥٠٧        قروض قصيرة األجل
١٬٨٨٣٬٠٥٩  ١٬٨٢٠٬٦٤٠        تمويالت مرابحة وتورق                       

         ١٬٩٩٣٬٤٤٨  ١٬٩٥٦٬١٤٧            
 

ُحِصَل على القروض القصيرة األجل وتمويالت المرابحة والتورق من عدة بنوك محلية بغرض تلبية متطلبات رأس المال 
لة وضمانات مؤسسية ورهن على  العامل. وهذه القروض مكفولة بسندات إذنيَّة والتنازل عن بعض إيرادات العقود الُمتحصَّ

). وتحمل هذه القروض تكاليف تمويل حسب أسعار االقتراض السائدة في ١٠ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها (إيضاح 
  السوق.

 
          قروض ألجل ٠١٨

           ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٤٧٢٬٢٩٩  ٣٢١٬٥٣٨        بنوك تجارية (مالحظة "أ" أدناه)
                       ٩٣٬٣١٣  ١٤٠٬٠١٥     التنمية الصناعية السعودي (مالحظة "ب" أدناه) صندوق

         ٥٦٥٬٦١٢  ٤٦١٬٥٥٣            
           

          ناقًصا: الجزء المتداول:
 )١٣٠٬١٧٨(  )١١٦٬٨٥٠(    قروض ألجل من البنوك التجارية (مالحظة "أ" أدناه)

                       )٢٦٬٢٨٥(  )٢١٬٥٠٠( ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (مالحظة "ب" أدناه)قروض 
        )١٥٦٬٤٦٣(  )١٣٨٬٣٥٠(                       

سعوديناقًصا: تكاليف تمويل مدفوعة مقدًما لصندوق التنمية الصناعية ال    )٥٬٢٣٤(  )٩٬٨٦٥(                       
            ٤٠٣٬٩١٥  ٣١٣٬٣٣٨        الجزء غير المتداول

           
 

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة) قروض ألجل ٠١٨
  

     تتألف القروض ألجل من البنوك التجارية مما يلي: أ )
           

مليون لایر سعودي من بنك محلي. وهذا القرض مكفول بسندات إذنيَّة.  ٥٠٠قرض بقيمة حصلت المجموعة على تسهيل  )١
. ويخضع هذا التسهيل لفائدة على ٢٠١٤يونيو  ٣٠أقساط نصف سنوية متساوية ابتداًء من  ١٠ويستحق سداد القرض على 

، بلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١وكما في ") زائًدا هامش ربح. SIBORأساس أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("
 ١٠٠مليون لایر سعودي) بما في ذلك جزء متداول بقيمة  ٤٠٠: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٣٠٠القرض غير المسدد 
 مليون لایر سعودي). ١٠٠: ٢٠١٤مليون لایر سعودي (

           
وهذا القرض مكفول بسندات إذنيَّة مليون لایر سعودي من بنك محلي.  ٢٥كما حصلت المجموعة على تسهيل قرض بقيمة  )٢

لة وضمانات مؤسسية ورهن على ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها  والتنازل عن بعض إيرادات العقود الُمتحصَّ
. ويخضع هذا التسهيل ٢٠١٣قسًطا ربع سنوي متساويًا ابتداًء من أكتوبر  ١٦). ويستحق سداد القرض على ١٠(إيضاح 

ديسمبر  ٣١") زائًدا هامش ربح. وكما في SIBORار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("لفائدة على أساس أسع
مليون لایر سعودي) بما في ذلك جزء متداول  ١٧٫٢: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ١٠٫٩، بلغ القرض غير المسدد ٢٠١٥
 مليون لایر سعودي). ٦٫٣: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٦٫٣بقيمة 

            
القرض مكفول بسندات إذنيَّة  امليون لایر سعودي. وهذ ٢٥بقيمة  عالوة على ذلك، حصلت المجموعة على تسهيل قرض  )٣

لة وضمانات مؤسسية ورهن على ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها  والتنازل عن بعض إيرادات العقود الُمتحصَّ
. ويخضع هذا التسهيل ٢٠١٤متساوي ابتداًء من يناير قسًطا شهري غير  ٣٦). ويستحق سداد القرض على ١٠(إيضاح 

ديسمبر  ٣١") زائًدا هامش ربح. وكما في SIBORلفائدة على أساس أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("
مليون لایر سعودي) وهو يمثل جزًءا متداوًال  ١٩: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ١٠٫٦، بلغ القرض غير المسدد ٢٠١٥
  مليون لایر سعودي متضمنًا جزًءا متداوًال). ٨٫٤: ٢٠١٤( ٢٠١٦ق الدفع خالل عام مستح

           
مليون لایر سعودي من صندق التنمية الصناعية السعودي لتمويل  ١٤٠حصلت المجموعة أيًضا على تسهيل قرض بقيمة  ب)

). وتستحق القروض ١٠داتها (إيضاح إنشاء المصنع. والقرض مكفول برهن على ممتلكات المجموعة ومصانعها ومع
 السداد على أقساط غير متساوية.

           
ويتعين على الشركة االلتزام ببعض التعهدات، التي تتطلب من بين أمور أخرى، المحافظة على نسب مالية معينة بموجب كافة 

 اتفاقيات تسهيالت القروض المذكورة أعاله.
           

 المبالغ المجمعة لتواريخ استحقاق القروض ألجل للست سنوات القادمة:وفيما يلي إجمالي 
           
  لایر سعودي (باأللوف) السنة 

  
 ١٣٨٬٣٥٠ ٢٠١٦         
 ١٣٥٬١٨٨ ٢٠١٧         
 ١٣٤٬٦٠٠ ٢٠١٨         
 ٣١٬٥٠٠ ٢٠١٩         
 ١٥٬٧٥٠ ٢٠٢٠         
 ٦٬١٦٥ ٢٠٢١         
           

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٧ 
 

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إيضاحات 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 

    زكاة وضريبة دخل ٠١٩
     

    أ) زكاة
     

    الُمحّمل للسنة
    تتألف الزكاة المحملة مما يلي:

    ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي    

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
     

      ٢٦٬٢٥٨  ٢٢٬١٥٠ مخصص السنة الحالية
     

اُحتُسب مخصص السنة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس 
 : "بالمثل").٢٠١٤الوعاء الزكوي للشركات التابعة السعودية األخرى (

           
          موقف الربوط

الزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل تم االتفاق مع مصلحة 
إلى مصلحة الزكاة والدخل. غير أن المصلحة  ٢٠١٤و  ٢٠١٣عن عامي  انالزكوي ن. وقد قُدم اإلقرارا٢٠١٢ككل حتى عام 

 لم تصدر بعد الربوط النهائية عنهما.
           

          المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودةشركة 
. وقد قُدمت لمصلحة الزكاة والدخل اإلقرارات ٢٠٠٧حتى عام  ةط الزكويوتم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الرب

 . غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها.٢٠١٤حتى  ٢٠٠٨الزكوية عن األعوام من 
           

          مصنع الصوف الصخري شركة
إلى  ٢٠١٤. وقد قُدم اإلقرار الزكوي عن عام ٢٠١٣تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام 

 مصلحة الزكاة والدخل. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربط النهائي عنه.
           

          س المحدودةالشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجال
. وقد قدمت لمصلحة الزكاة والدخل اإلقرارات ٢٠٠٣تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام 

 . غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها.٢٠١٤حتى  ٢٠٠٤الزكوية عن األعوام من 
           

          شركة العزل األولى
. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط ٢٠١٤حتى  ٢٠٠٨لمصلحة الزكاة والدخل اإلقرارات الزكوية عن األعوام من قدمت 

 النهائية عنها.
           

          مجموعة العزل الخليجية
اإلقرارات . وقد قدمت لمصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٧حتى عام  ةط الزكويوتم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الرب

 . غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها.٢٠١٤حتى  ٢٠٠٨الزكوية عن األعوام من 
           

لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظمة  اتاحتسب الوعاء الزكوي بناًء على فهم اإلدار
الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها المصلحة عن اإلقرارات المقدمة من 

 كل شركة.
           

 

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في
  

 (تتمة) زكاة وضريبة دخل ٠١٩

                     ب) ضريبة دخل
          الُمحّمل للسنة

          تتألف ضريبة الدخل المحملة مما يلي:
           ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف) 
  لایر سعودي   

            (باأللوف)  
            ١٢٬٢٤٦  ٦٬١٩٦       الحالية مخصص السنة

           
يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية 

 السعودية.
           

          موقف الربوط
   الرئيسية:فيما يلي موقف الربوط الخاص بالشركات التابعة األجنبية 

           
       الهند –ز إنديا برايفت ليمتد رشركة الزامل إيركوندشن

. ٢٠٠٩مارس  ٣١تم االتفاق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 
مت إلى مصلحة الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن األعوام الم . ٢٠١٥مارس  ٣١حتى  ٢٠١٠مارس  ٣١ مننتهية وقُّدِ

 غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها.
           

     الهند -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
. ٢٠١٢مارس  ٣١تم االتفاق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 

مت إلى مصلحة الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن األعوام المنتهية  . ٢٠١٥مارس  ٣١حتى  ٢٠١٣مارس  ٣١ منوقُّدِ
 ية عنها.غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائ

           
       الهند -زامل كونستركشن إنديا بي.في.تي. ليمتد 

. ٢٠١٢مارس  ٣١تم االتفاق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 
مت إلى مصلحة الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن األعوام المنتهية  . ٢٠١٥مارس  ٣١حتى  ٢٠١٣مارس  ٣١ منوقُّدِ

 غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها.
           

   الهند –زامل إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد 
مت إلى مصلحة الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية الخاصة بالشركة عن جميع السنوات حتى  . غير أن ٢٠١٥مارس  ٣١قُّدِ

 لمصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية عن أي سنة.ا
           

     فيتنام - زامل ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني 
م إلى مصلحة ٢٠١٢تم االتفاق مع مصلحة الضرائب الفيتنامية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى عام  . وقُّدِ

 . غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربطين النهائيين عنهما.٢٠١٤و  ٢٠١٣عن عامي الضرائب الفيتنامية اإلقراران الضريبيان 
           

       جمهورية مصر العربية –شركة الزامل للهياكل الفوالذية (المنطقة الحرة) 
عليه، فإن الشركة من هذا القانون.  ١٩٩٧لسنة  ٨قانون ضمانات وحوافز االستثمار استناًدا لنص المادة لتأسست الشركة وفقًا 

 معفاة من ضرائب الشركات وضرائب االستقطاع وسيستمر تطبيق هذه المزايا طوال مدة الشركة.
           

       جمهورية مصر العربية –شركة الزامل للمباني الحديدية 
مت إلى مصلحة . وقُ ٢٠٠٤تم االتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى عام  ّدِ

 ةط النهائيو. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الرب٢٠١٤حتى  ٢٠٠٥اإلقرارات الضريبية عن األعوام من المصرية الضرائب 
 عنها.

           
احتسبت ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. وتخضع األنظمة 

ضريبية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل ال
 شركة.

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٢٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 (تتمة) زكاة وضريبة دخل ٠١٩

          الحركة في المخصص
           

   في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة على النحو التالي:كانت الحركة 
           ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٦٠٬٠٠٦   ٥٢٬٦١٦        في بداية السنة
 ٣٨٬٥٠٤   ٢٨٬٣٤٦        الُمجنّب خالل السنة

 )١٬١٢٣(  -           )١١(إيضاح توقف توحيد شركة تابعة 
 ١٠٤   -           )١١توحيد شركة تابعة (إيضاح 

 )٤٤٬٨٧٥(  )٢٢٬٢٤١(       المدفوع خالل السنة
           

            ٥٢٬٦١٦   ٥٨٬٧٢١        في نهاية السنة
           

         مكافآت نهاية خدمة للموظفين ٠٢٠
           

       يلي الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:فيما 
          ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٢٩٥٬١٩٦   ٣٢٠٬٩٣١        في بداية السنة
 ٤٨٬٥٥٣   ٧٠٬٣٧٦        الُمحّمل للسنة

            )٢٢٬٨١٨(  )٣٤٬٧٤٩(       المدفوع خالل السنة
            ٣٢٠٬٩٣١   ٣٥٦٬٥٥٨        في نهاية السنة

           
          رأس المال ٠٢١

           
مليون لایر  ٦٠٠: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٦٠٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بقيمة 

لایر سعودي للسهم  ١٠مليون سهم بقيمة  ٦٠: ٢٠١٤لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠سهم بقيمة  مليون ٦٠سعودي) من 
 الواحد).

           
          توزيعات أرباح ٠٢٢

           
على هـ) توزيع أرباح نقدية أولية ١٤٣٦شوال  ٦م (الموافق ٢٠١٥يوليو  ٢٢اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

من رأس المال، وقد ُدفعت  %١٠مليون لایر سعودي، بما يمثل  ٦٠لایر سعودي للسهم الواحد بإجمالي  ١المساهمين بقيمة 
 ٢٤م (الموافق ٢٠١٤يوليو  ٢١: اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤توزيعات األرباح خالل السنة (

مليون لایر  ٦٠لایر سعودي للسهم الواحد بإجمالي  ١على المساهمين بقيمة هـ) توزيع أرباح نقدية أولية ١٤٣٥رمضان 
 ).٢٠١٤من رأس المال، وقد ُدفعت توزيعات األرباح خالل عام  %١٠سعودي، بما يمثل 

           
هــ) ١٤٣٧األول ربيع  ١٠م (الموافق ٢٠١٥ديسمبر  ٢١باإلضافة إلى ذلك، اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

من  %١٠مليون لایر سعودي، بما يمثل  ٦٠بإجمالي  ٢٠١٥لایر سعودي للسهم الواحد عن عام  ١توزيع أرباح نقدية بقيمة 
: اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤رأس المال، على أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة (

 ٢٠١٤لایر سعودي للسهم الواحد عن عام  ١هــ) توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٤٣٦ربيع األول  ٢٨فق م (الموا٢٠١٥يناير  ١٩
من رأس المال، وقد اعتمد المساهمون ذلك الحقاً في اجتماع الجمعية العامة  %١٠مليون لایر سعودي، بما يمثل  ٦٠بإجمالي 

 هــ) وُدفعت خالل السنة).١٤٣٦جمادى األخرة  ٢٨م (الموافق ٢٠١٥إبريل  ٩المنعقد بتاريخ 



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٣٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
          غير مسيطرة صحص ٠٢٣

           
       فيما يلي الحركة في الحصص غير المسيطرة:

           ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٢٧٢٬١٣٩   ٢٥٥٬٢١٥        في بداية السنة
 )٢٢٬٩١٥(  -          )١١توقف توحيد شركة تابعة (إيضاح 

 )١٢٬٦٣٠(  -           توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركات تابعة
 ٢١٬٤٩٤   ١١٬١٢٥        حصة في نتائج
 )٢٬٨٧٣(  )٤٦٢(       صافي الحركة

           
 ٢٥٥٬٢١٥  ٢٦٥٬٨٧٨       في نهاية السنة

           
           

         مصاريف بيع وتوزيع ٠٢٤
            ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٢٧٨،٥٧٥   ٢٥٦،٦٤٤        تكاليف موظفين
 ٩،٤٨٥   ٩،١٧٢        رحالت عمل

  ٥٩،٠٨٢    ٣٥،٥٠٧         نقل
 ٤٧،٥٨٧   ٣٣٬٠٣٤        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٥١،٧٠١   ٣٠،٠٨٥        دعاية وإعالن وترويج مبيعات
 ٢٥،٢١١   ٢٢،١٤٣        ضمانات
 ١٢،٥٧٥   ١٧٬٢٨٣        استهالك

 ١٧،٤٠٩   ١٥،٤٣٩        إيجار ومنافع خدمية
 ٢،٠٧٢   ٣،٢٧٨        إصالح وصيانة

 ٣٠،٨٩٥   ٣٤،٤١١        أخرى
           
         ٥٣٤٬٥٩٢  ٤٥٦،٩٩٦ 
           
           

       مصاريف عمومية وإدارية ٠٢٥
           ٢٠١٤     ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 ٢٩٧،٨٦٠   ٣٣٦،٩٧٥        تكاليف موظفين
 ٢١،٣٤٥   ٢٨،٤٧٨        استهالك

  ١٧،٥٣٩    ٢٠،٧٣٢         اتصاالت وخدمات تقنية معلومات
  ١١،٨٨٧    ٨،٨٨٥         ايجار ومنافع
 ١٠،٢٣٦   ٥،٨٧٧        أتعاب مهنية
 ٤،١٩٤   ٤،٦٦٤        لوازم مكتب

  ٢،٨٦٢    ٣،٧١٢         رحالت عمل
 ٤٠،٩٩٧   ٣١،٤٤٥        أخرى

           
           
        ٤٠٦٬٩٢٠  ٤٤٠٬٧٦٨ 
           
  



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٣١ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
          إيرادات أخرى، بالصافي ٠٢٦

           ٢٠١٤    ٢٠١٥ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف)  
           

 )٤٬٥٧٧(  ٨٬٣٤٤        ربح (خسارة) من تحويل عمالت أجنبية
 ١٤٬٠٨٠   -          أرباح من استبعاد استثمارات في شركات زميلة

 ٢٬١٤٠   ١٬٠٧٠        إيرادات توزيعات أرباح
 )٤٦٧(  ٩٢٢     ربح (خسارة) من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 ٧٬٨٣٠   ٢٢٬١٤٣        أخرى
           
           
         ١٩٬٠٠٦   ٣٢٬٤٧٩ 
           
           

          ربحية السهم ٠٢٧
           

األسهم  تُحتسب ربحية السهم المتعلقة بالعمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على المتوسط المرجح لعدد
 القائمة خالل السنة.

           
 وتُحتَسب ربحية السهم العائدة لصافي الدخل بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

           
          المعلومات القطاعية ٠٢٨

           
المجموعة، اعتمد مجلس اإلدارة قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة المجموعة. وفقًا إلجراءات إصدار التقارير الداخلية لدى 

وتُسّجل المعامالت بين قطاعات األعمال بالتكلفة. وفيما يلي إيرادات المجموعة وربحها اإلجمالي وصافي أصولها حسب 
 قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية:

 

  قطاعات األعمال
  ٢٠١٥ 
    

صناعة  
 المكيفات

  
    صناعة   
 الحديد  

  
    
 العزل   

 المركز  
  الرئيسي 

 وأخرى 

  
  

 اإلجمالي   
            

 ٥٬٤٨٨٬٥٩٥ ٧٬١٩٠ ٣٢١٬٣٨٦ ٢٬٦٨٣٬٨١٢ ٢٬٤٧٦٬٢٠٧ مبيعات
 ٤٠٧٬٥١٩ )١٩٬٤٢٣( ٢٥٬٤٥٩ ١٦٤٬٩٧٢ ٢٣٦٬٥١١ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية

 ١٬٨٨٥٬١٤٦ ٢٢٤٬٥٠٤ ١٢٧٬٣١٨ ٨٠٦٬١٧٥ ٧٢٧٬١٤٩ صافي األصول
       
  ٢٠١٤ 
    

صناعة  
 المكيفات

  
  

 الحديد صناعة

  
  

 العزل   

 المركز  
  الرئيسي 

 وأخرى 

  
  

 اإلجمالي   
       

 ٥٬٤٥٥٬٤١٩ ١٦٣٬١٦٨ ٢٩٢٬٩٣٢ ٢٬٥٣٥٬٥٢١ ٢٬٤٦٣٬٧٩٨ مبيعات
 ٤٠٥٬٨٧٥ )٣٩٬١٠٠( ٣٠٬٧٨٣ ١٩٤٬٥٨٠ ٢١٩٬٦١٢ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية

 ١٬٧٤٢٬٥٢٠ ٢٨٣٬٦٢٦ ١٢٥٬٩٧٨ ٧٤٥٬٦٨٨ ٥٨٧٬٢٢٨ صافي األصول
  

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٣٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة) المعلومات القطاعية ٠٢٨

  القطاعات الجغرافية
  ٢٠١٥ 
 المملكة العربية    

 السعودية  
 الدول األسيوية  

 األخرى   
  
 أفريقيا  

    
 أوروبا   

  
 اإلجمالي   

       
 ٥٬٤٨٨٬٥٩٥ ٩٬٦٣٢ ٣٨٤٬٣٧٣ ٥٨٨٬١٣٠ ٤٬٥٠٦٬٤٦٠ مبيعات

 ٤٠٧٬٥١٩ ٣٧٣ ٢١٬٣٥١ ٩٬٧٣٨ ٣٧٦٬٠٥٧ الدخل من العمليات الرئيسية
       
  ٢٠١٤ 
 المملكة العربية    

 السعودية  
 الدول األسيوية  

 األخرى   
  
 أفريقيا  

    
 أوروبا   

  
 اإلجمالي   

       
 ٥٬٤٥٥٬٤١٩ ١٠٬٢٢٧ ٣٣٤٬٤٣٠ ٥٨١٬٧٤٦ ٤٬٥٢٩٬٠١٦ مبيعات

 ٤٠٥٬٨٧٥ ٨٦ ٣١٬٤٠٢ ٢٤٬٨٩٢ ٣٤٩٬٤٩٥ الدخل من العمليات الرئيسية
       

          التزامات محتملة ٠٢٩
           

مليون لایر  ١٬١٦٥سداد بقيمة  أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات
 مليون لایر سعودي). ١٬١٢٣: ٢٠١٤سعودي (

           
          التزامات رأسمالية ٠٣٠

           
مليون لایر سعودي) تتعلق ببعض  ٥٢: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٧٠اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة 

 مشاريع التوسعة.
            
 إدارة المخاطر ٠٣١

           
          مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق. 
تحمل عمولة. وتدير المجموعة وتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة على قروضها القصيرة األجل وقروضها ألجل  التي 

 تعرضها لمخاطر أسعار العمولة بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة.
           

          مخاطر السوق
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغيرات التي تطرأ على القيم العادلة الستثمارات األسهم. ويدير قسم االستثمارات في المجموعة 

األسهم. وتنشأ مخاطر أسعار األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية من محفظة المجموعة االستثمارية. وتدير مخاطر أسعار 
المجموعة ذلك من خالل تنويع االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي ووضع حدود على قطاعات األدوات لألسهم الفردية 

 واإلجمالية والتركز الصناعي.
           

          ئتمانمخاطر اال
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر. وتسعى 
المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، كما تسعى إلى إدارة مخاطر 

ان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير الُمسدَّدة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم االئتم
د اإلدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر االئتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.  تُحّدِ

   



 لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل 

٣٣ 
 

  تمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (ت
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  

 (تتمة) إدارة المخاطر ٠٣١
  

          مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ 

يُقارب قيمته العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ 
يوًما من  ٦٠إلى  ٣٠بضمان توفير التسهيالت البنكية. وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة خالل 

 الشراء.يوما من تاريخ  ١٢٠إلى  ٦٠تاريخ تقديم الفاتورة. وتُسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خالل 
           

          مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

ض المجموعة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي. ولم تُجر المجموعة خال ل السنة وتتعرَّ
معامالت هامة بعمالت غير اللایر السعودي والدوالر األمريكي والين الياباني واليورو. ونظًرا لكون سعر صرف اللایر السعودي 
ثابت مقابل الدوالر األمريكي، فال تشّكل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة. تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت 

رصدة المسجلة باليورو.  وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر عملة اليورو بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها. على المعامالت واأل
باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجل بغرض التحوط ضد مشتريات المواد الخام المتوقعة من 

 الموردين بالين الياباني.
           
         العادلة لألدوات الماليةالقيم  ٠٣٢

           
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر 

ن األدوات المالية من األصول المالية والمطلوبات  المالية. وتتألف األصول الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة. تتكوَّ
المالية الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمه والحسابات المدينة والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة وصافي االستثمار 
في عقد إيجار تمويلي.  وتتألف المطلوبات المالية من القروض القصيرة األجل والقروض ألجل والحسابات الدائنة والمبالغ 

 قة إلى جهات ذات عالقة.المستح
            
          أرقام المقارنة ٠٣٣

           
 أِعيد تصنيف بعض أرقام السنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية.

 
 




