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٥

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

التنظیم والنشاطات٠١

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

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

السعودیة:

الموقعالتاریخرقم السجل التجاري 

جدةھـ١٤٠١رجب ٤٠٣٠٠٣٠٣٥٤١٩
الدمامھـ١٤١٩صفر ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١١
الریاضھـ١٤٠١ربیع اآلخر ١٠١٠٠٣٧٣٧٠٢٥
الدمامھـ١٤٣٠ربیع اآلخر ٢٠٥٠٠٦٤٥٣٥١٠
الدمامھـ١٤٢١ربیع األول ٣٥٥٠٠١٥٩٥٠١٤
الدمامھـ١٤٢١جمادى األولى ٤٠٣١٠٣٩٩٥٤٢٣

في الشركات التابعة التالیة:لدى الشركة استثمار 
نسبة الملكیة الفعلیة

٢٠١٦٢٠١٥

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للحدید القابضة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للمباني الحدیدیة سابقة الھندسة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–للھیاكل الفوالذیة شركة الزامل اإلنشائیة-
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لألبراج والجلفنة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لمعدات المعالجة -

%١٠٠%١٠٠السعودیةالمملكة العربیة –شركة الزامل للمكیفات واألجھزة المنزلیة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–مصنع شركة الزامل للمكیفات المركزیة 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل للمكیفات القابضة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لخدمات التكییف والتبرید 

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–الحدیدیة شركة الزامل للمباني 
%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%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة اختبار المحدودة 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–(زیسكو) شركة الزامل لخدمات الطاقة 
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة–شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

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

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل لإلنشاءات الحدیدیة 
%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–شركة الزامل للھیاكل الفوالذیة 

%١٠٠%١٠٠الھند- زامل كونستركشن إندیا بي.في.تي. لیمتد 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة مكونات البناء 

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

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة العزل الثانیة المحدودة 
%١٠٠%١٠٠السعودیةالمملكة العربیة –الشركة الشرقیة للتبرید المركزي المحدودة 

%١٠٠%١٠٠الھند–شركة الزامل إیركوندشنز إندیا برایفت لیمتد 
%١٠٠%١٠٠شركة الطاقة المركزیة السعودیة

%١٠٠%١٠٠سنغافورة- شركة الزامل إندستلایر إنفیستمسنت إیشا بي تي إي لیمتد 
%١٠٠%١٠٠السعودیةالمملكة العربیة –شركة الزامل لفحص وصیانة المشاریع الصناعیة المحدودة 

%٩٢٫٢٧%٩٢٫٢٧زامل ستیل بیلدنغز فیتنام لیمتد كومباني
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(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

(تتمة)التنظیم والنشاطات٠١

نسبة الملكیة الفعلیة
٢٠١٦٢٠١٥

%٥١%٥١مجموعة العزل الخلیجیة
%٥١%٥١المملكة العربیة السعودیة–شركة مصنع الصوف الصخري المحدودة - 
%٥١%٥١المملكة العربیة السعودیة–شركة العزل األولى المحدودة - 
المملكة -الشركة العربیة للمواد العازلة من الفایبرجالس المحدودة - 

%٥١%٥١العربیة السعودیة
%٥١%٥١شركة المصنع السعودي لعزل األنابیب المحدودة
المملكة العربیة –شركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء المحدودة 

%٥١%٥١السعودیة
%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–المحدودة شركة الزامل ھدسون 

%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–شركة بتروكیم الزامل المحدودة 

ُتزاِوُل الشركة وشركاتھا التابعة المدرجة أعاله (المشار إلیھا معا بـ "المجموعة") الحلول الھندسیة والتصامیم في 
البناء والمباني الحدیدیة المصممة مسبقا والھیاكل الحدیدیة ومكیفات الھواء مجال اإلنشاءات وصناعة وتعدیل مواد 

وأنظمة التحكم بالبیئة المحیطة للتطبیقات التجاریة والصناعیة والسكنیة وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة 
اقة الشمسیة.ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفیبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاریع الط

نتائج الفترة األولیة٠٢

أجرت المجموعة كافة التعدیالت الالزمة التي تعد ھامة إلظھار المركز المالي األولي ونتائج العملیات األولیة 
بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة. وقد ال تعتبر النتائج المالیة األولیة بمثابة مؤشر للنتائج الفعلیة عن السنة 

ل.كك

أساس اإلعداد٠٣

تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة األصول والمطلوبات ونتائج العملیات الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة 
) أعاله. والشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك المجموعة فیھا بشكل مباشر أو غیر ١كما ھي مفصح عنھا في إیضاح (

جل یمثل حصة في رأس المال الذي لھ حق التصویت والذي تمارس المجموعة سیطرة مباشر استثماًرا طویل األ
من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى انقطاع ھذه  علیھ. ویتم توحید القوائم المالیة للشركة التابعة ابتداًء

على القوائم المالیة األول القوائم المالیة األولیة الموحدة بناًء یة للشركة والقوائم المالیة األولیة لشركاتھا السیطرة. وُتعّد
القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة باتبـاع سیاسات  التابعة، كل على ِحدة. وُتعدُّ

والخسائر محاسبیة ثابتة. وُتحذف بالكامل كافة األرصدة واإلیرادات والمصاریف فیما بین المجموعة وكذلك األرباح 
غیر المحققة الناتجة عن المعامالت فیما بین المجموعة.

ُل الحصة غیر المسیطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكھا المجموعة وُتْدَرج في قائمة  ُتمثِّ
عزل عن حقوق الدخل األولیة الموحدة وضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة، وذلك بم

الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة.
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٧

(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

السیاسات المحاسبیة الھامة٠٤

المملكة العربیة السعودیة. وتتفق أِعّدت القوائم المالیة األولیة الموحدة وفًقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في 
السیاسات المحاسبیة الھامة الملخصة أدناه التي تطبقھا المجموعة في إعداد قوائمھا األولیة الموحدة، مع تلك المتبعة 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة المدققة األخیرة عن السنة المنتھیة في 

لسیاسات المحاسبیة المتبعة:ونورد فیما یلي بیانا بأھم ا

الُعرف المحاسبي
ُن قیاس االستثمارات المتاحة ل ل لَتَتَضمَّ َدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاریخیة وُتعدَّ لیة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ لبیع بالقیمة ُتَعدُّ

العادلة.

استخدام التقدیرات في إعداد القوائم المالیة
المالیة األولیة الموحدة، طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا، استخدام التقدیرات واألحكام یتطلب إعداد القوائم 

التي تؤثر على مبالغ األصول والمطلوبات المصرح بھا واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاریخ 
ھا خالل فترة القوائم المالیة.القوائم المالیة األولیة الموحدة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عن

نقد وما في حكمھ
یتألف النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل التي تكون تواریخ استحقاقھا 
األصلیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة فیما یتعلق بالتغیرات في 

قیمة.ال

مدینون
تدرج الحسابات المدینة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص ألي مبالغ غیر قابلة للتحصیل. ویتم تقدیر الدیون 
المشكوك في تحصیلھا عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل كامل المبلغ. وتشطب الدیون المعدومة عند عدم 

إمكانیة تحصیلھا.

مخزون
بالتكلفة أو القیمة السوقیة، أیُّھما أقل. وتمثل التكالیف تلك المصاریف المتكبدة للوصول بكل منتج إلى ُیدَرج المخزون 

موقعھ وحالتھ الراھنة والمحَتسبة على أساس ما یلي:

تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.- مواد خام                                            

تكلفة المواد والعمالة المباشرتین زائدا حصة مناسبة من - التصنیع وبضاعة تامة الصنعبضاعة قید
لمستوى النشاط  المصاریف غیر المباشرة الخاصة بھا وفقاً

العادي.

تكلفة المواد المباشرة التي ھي قید الشحن والتي انتقلت - بضاعة بالطریق
بالتكلفة.ا ومنافعھا للشركة والمدرجة ھمخاطر

صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي
االتفاقیة عقد إیجار تمویلي عندما تقرر المجموعة أن اتفاقیة تبرید میاه معینة تمثل أو تتضمن عقد إیجار، وعندما  ُتعدُّ

ل المجموعة بشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع العرضیة العائدة للعین المؤجرة. ویُْظَھُر عقد  اإلیجار ُتحوِّ
التمویلي كصافي استثمار في عقد إیجار تمویلي، وُیْعَتَرف بھ عند بدء عقد االیجار بالقیمة العادلة لألصل المؤجر أو 
بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات االیجار، إن كانت أقل من القیمة العادلة. وُتوزع دفعات اإلیجار المقبوضة ما بین 

في صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي، وذلك لتحقیق معدل ثابت من العمولة إیرادات التمویل واالنخفاض 
المستحقة على الرصید المتبقي من األصل.
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(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة٠٤

استثمارات متاحة للبیع
ُل ھذا البند االستثمارات التي ال یتم شراؤھا بغرض االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا وال ألغراض المتاجرة.  ُیمثِّ
وُتدرج ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة. وُتقید أو ُتحّمل التغیرات في القیمة العادلة على قائمة التغیرات في حقوق 

لیة الموحدة. وفي حال القیمة المساھمین األوَّ ُد وجود دلیل موضوعي على إمكانیة انخفاض قیمة االستثمارات، ُتَحدَّ
لیة الموحدة بأي خسارة ناشئة عن  َدَرة لھذه االستثمارات، وُیْعَتَرف في قائمة الدخل األوَّ القابلة لالسترداد الُمقَّ

مة الدفتریة.االنخفاض في القیمة والمتمثلة في الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد والقی

وبالنسبـة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بھا في األسواق النشطة، تحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة 
في السوق. بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة في السوق المالیة، ُتحّدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة 

لى أساس التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة الستثمارات مشابھة أو ع
بمثابة القیمة العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القیمة العادلة لمثل ھذه االستثمارات.

ط المرّجح.وتتم المحاسبة عن القیم الدفتریة للبیع الجزئي لھذه االستثمارات وفقا لطریقة المتوس

استثمارات في شركات زمیلة
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زمیلة وفًقا لطریقة حقوق الملكیة. والشركة الزمیلة ھي ذلك الكیان 

الذي تمارس المجموعة تأثیًرا ھاًما علیھ والذي ال یعد شركة تابعة أو مشروعا مشتركا.

االستھالكممتلكات ومصانع ومعدات / 
ُل الممتلكات والمصانع والمعدات مبدئًیا بالتكلفة وُتدرج بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في  ُیسجَّ
القیمة. وال ُتستھلك األراضي المملوكة واألعمال اإلنشائیة قید التنفیذ. وُتْسَتھلُك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات 

َرة لألصول.األخرى بطریقة القسط ا لثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الُمَقدَّ

لیة الموحدة عند تكبدھا. وُتَرْسَمُل التحسینات التي من  ُتحّمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل األوَّ
شأنھا زیادة قیمة األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارھا االنتاجیة بشكل جوھري.

ى / اإلطفاءأصول غیر ملموسة أخر
ُتعتبر التكالیف ذات المنافع المستقبلیة الطویلة األجل كأصول غیر ملموسة أخرى، وتُطفأ على مدى فترة االنتفاع 

الُمقّدرة لھا.

عملیات تجمیع المنشآت والشھرة
العادلة لمجموع ُیحاَسُب عن عملیات تجمیع المنشآت باستخدام طریقة االستحواذ. وُتقاس تكلفة االستحواذ بالقیمة 

ل، كما في تاریخ االستحواذ، باإلضافة إلى قیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في المنشأة المستحَوذ  الِعَوض الُمحوَّ
علیھا. وبالنسبة لكل عملیة تجمیع منشآت، تقوم المنشأة المستحوذة بقیاس الحصة غیر المسیطرة في المنشأة 

و بنسبة الحصة في قیمة صافي قیمة األصول القابلة للتحدید بذاتھا للمنشأة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أ
المستحوذ علیھا. وتدرج تكالیف االستحواذ المتكبدة ضمن المصاریف.

وعندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنھا ُتقیِّم األصول المالیة والمطلوبات المالیة الُمحّملة لتحدید التصنیف 
اسبْین لھا وذلك وفًقا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ والتخصیص المن

االستحواذ،

وُتقاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة التي تمثل فائض العوض المحول عن القیمة العادلة لصافي أصول المجموعة المستحَوذ 
لة القابلة للتحدید. أما  إذا كانت قیمة العوض أقل من القیمة العادلة لصافي أصول الشركة علیھا والمطلوبات الُمحمَّ

التابعة المستحوذ علیھا، ُیعترف بالفرق في قائمة الدخل األولیة الموحدة.

وبعد االعتراف المبدئّي بالشھرة، فإنھا ُتقاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القیمة. 
قیمة، ُتَوّزع الشھرة المقتناة في تجمیع المنشآت، وذلك من تاریخ االستحواذ، على كل وألغراض اختبار انخفاض ال

وحدة من الوحدات الُمِدّرة للنقد للمجموعة أو مجموعات من الوحدات الُمِدّرة للنقد والتي من المتوقع أن تستفید من 
للمجموعة إلى تلك الوحدات عملیات تجمیع المنشآت بصرف النظر عن تخصیص األصول أو المطلوبات األخرى

أو مجموعة الوحدات.
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٩

(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة٠٤

(تتمة)عملیات تجمیع المنشآت والشھرة
ویستبعد جزءا من العملیات ضمن تلك الوحدة، تدرج الشھرة عندما تشكل الشھرة جزءا من الوحدة المدرة للنقد 

المرتبطة بالعملیات المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیات وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد 
جزء المحتفظ بھ العملیات. وُتقاس الشھرة المستبعدة في ظل تلك الظروف بناء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة وال

من الوحدة المدرة للنقد.

ة  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ وُیحّدد االنخفاض في قیمة الشھرة بتقییم القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد (أو  مجموعة الوحدات للنقد) التي تتعلق بھا الشھرة. وفي حال انخفاض القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

ة للنقد) التي تم تخصیص الشھرة  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ ة للنقد) عن القیمة الدفتریة للوحدة الُمدرَّ الُمدرَّ
لھا، ُیعترف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. علًما بأن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة الشھرة ال 

ترات المستقبلیة.یمكن عكس قیدھا في الف

وُیراجع االنخفاض في قیمة الشھرة سنوًیا، ویتم تكرار ذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى 
احتمال تعّرض القیمة الدفتریة لالنخفاض. وُتجِري المجموعة اختبار االنخفاض في القیمة السنوي للشھرة بتاریخ 

إعداد كل قوائم مالیة.

الشركات التابعة، ُیعترف بالفرق بین سعر البیع وصافي األصول زائًدا فروق الترجمة المتراكمة والشھرة وعند بیع 
لیة الموحدة. في قائمة الدخل األوَّ

االنخفاض في قیمة األصول غیر المتداولة
یر األحداث أو التقلبات تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المتداولة فیما یتعلق باالنخفاض في القیمة عندما تُش

في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. وفي حال وجود ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیم الدفتریة 
لألصول القیم القابلة لالسترداد المقدرة، ُتخفَّض األصول إلى قیمتھا القابلة لالسترداد، والتي تمثل القیمة العادلة 

ُل فائض القیمة الدفتریة عن القیم القابلة لألصول ناقًصا تكال یف بیعھا أو قیمتھا قید االستخدام، أیُّھما أعلى. وُیَحمَّ
َدة. لیَّة الُمَوحَّ َرة على قائمة الدخل األوَّ لالسترداد الُمَقدَّ

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
ء البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول یتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي یتعین دفعھا مستقبال لقا

علیھا، سواء تسلمت المجموعة فواتیر بھا أم ال.

مخصصات
ُیجنَّب مخصص عندما یكون على المجموعة التزام (نظامي أو ضمني) نتیجة لحدث سابق، وتكون تكالیف تسویة 

ھذا االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق.

مدفوعة مقدًماتكالیف تمویل 
الرسوم المدفوعة مقدًما بغرض الحصول على القروض ألجل. وتؤجل تكالیف  ُتمثُِّل تكالیف التمویل المدفوعة مقدماً
على مدى فترات القروض المتبقیة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو وفًقا لطریقة القسط الثابت،  ُ التمویل ھذه وُتْطفَأ

استخدام طریقة القسط الثابت نتائج تختلف اختالًفا جوھرًیا عن استخدام طریقة الفائدة وذلك شریطة أال یترتب على
الفعلیة. ویدرج الرصید غیر المطفأ كحساب مقابل رصید القرض.

ضمانات
تقید المبالغ كاستحقاقات على أساس تقدیري للوفاء بالتكالیف المستقبلیة المحتملة ضمن التزامات الضمان، وتدرج 

بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع".ِضْمن

زكاة وضریبة دخل
لیة الموحدة بناء على حصة الفترة من الزكاة وضریبة  ُیجّنب مخصص للزكاة وضریبة الدخل في القوائم المالیة األوَّ

الزكاة الدخل التقدیریة عن السنة ككل. أما الفروق بین الزكاة وضریبة الدخل التقدیریة عن الفترة األولیة ومخصص
على الحساب التفصیلي للزكاة وضریبة الدخل كما في نھایة السنة، فتتم المحاسبة عنھا  وضریبة الدخل المحَتسب بناًء

في ذلك الوقت.
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١٠

(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة٠٤

مكافآت نھایة خدمة للموظفین
ُیجّنـب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفین وفًقا لعقود التوظیف لتعویضھم عن فترات خدمتھم المتجمعة كما 

بتاریخ قائمة المركز المالي.

إیرادات
مبیعات

ُل المبیعات قیمة فواتیر البضاعة الموّردة والخدمات المقدمة من قِبل المجموعة  خالل الفترة. وُیْعَتَرف باإلیرادات ُتمثِّ
من بیع البضاعة، بالصافي بعد حسم الخصوم، عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة البضاعة إلى 
المشتري بحیث تكون قیمة اإلیرادات قابلة للقیاس بشكل موثوق، وذلك عادة عند تسلیم البضاعة للعمیل. وُیْعَتَرف 

تقدیم الخدمات عند تنفیذ الخدمات المتعاقد علیھا.باإلیرادات من

إیرادات عقود
ُیْعَتَرف باإلیرادات من العقود الطویلة األجل التي یمكن تقدیر نتائجھا بموثوقیة، حسب طریقة نسبة اإلنجاز وذلك 

تكبدة لتاریخھ إلى بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز ألعمال العقد. وُتقاس مرحلة اإلنجاز باحتساب نسبة التكالیف الم
إجمالي التكالیف المتوقعة للعقد.  وُتصّنف قیمة األعمال المنفذة غیر المفوترة بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة 
الموحدة كـ "قیمة أعمال إنشائیة منفذة فائضة عن فواتیر" ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي األولیة 

لمفوترة الفائضة عن قیمة األعمال المنفذة بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة فتصنف الموحدة. أما المبالغ ا
كـ "فواتیر فائضة عن قیمة أعمال إنشائیة منفذة" ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة. 

العقد قابلة للتقییم بصورة معقولة من التأكد. وفي وال ُیعترف بالربح من أي عقد حتى ترى اإلدارة أن نتیجة ذلك 
حالة العقود الخاسرة، ُیجنب مخصص لكامل الخسائر المتوقعة.

إیرادات تمویل
ُیْعَتَرف بإیرادات التمویل على مدى فترة األقساط بشكل منتظم وفقا لطریقة معدل العائد الداخلي.

مصاریف
تتعلق على وجھ التحدید بموظفي المبیعات وقسم المبیعات والضمانات إن مصاریف البیع والتوزیع ھي تلك التي 

ع كافة المصاریف األخرى  والتخزین وسیارات التوصیل وكذلك مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. وُتوزَّ
ثابٍت، فیما بین تكالیف مباشرة ومصاریف عمومیة وإداریة وفًقا لعو امل المتعلقة بالعملیات الرئیسیة، على أساٍس

ُدھا المجموعة حسبما تراه مناسًبا. توزیع تحدِّ

عمالت أجنبیة
معامالت

تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالریاالت السعودیة حسب أسعار التحویل السائدة وقت حدوث 
لتحویل السائدة المعامالت. ویعاد تحویل أرصدة األصول والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار ا

لیة الموحدة. بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة. وتُدرج كافة فروقات التحویل في قائمة الدخل األوَّ

ترجمة
لیَّة  تترجم القوائم المالیة للعملیات األجنبیة لریاالت سعودیة باستخدام أسعار التحویل بتاریخ كل قائمة مركز مالي أوَّ

َدة  بالنسبة لألصول والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحویل لكل فترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف واألرباح ُمَوحَّ
والخسائر. وتترجم عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. 

وتقید تعدیالت الترجمة كعنصر مستقل من عناصر حقوق المساھمین.

تقاریر القطاعیةال
یمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في المجموعة حیث تزاول ھذه الوحدة إما تقدیم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، 
(القطاع الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره  أو تقدیم منتجات أو خدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة 

قطاعات األخرى.ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع ال
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١١

(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة٠٤

ربحیة السھم
ُتحتسـب ربحیة السھم العائدة للعملیات الرئیسیة بقسمة الدخل من العملیات الرئیسیة للفترة على المتوسط المرجح

لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

ُتحتسب ربحیة السھم العائدة لصافي الدخل بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
الفترة.

عقود إیجار تشغیلي
المخاطر والمنافع ُیصّنف عقد اإلیجار كعقد إیجار تشغیلي إذا ما ترتب علي شروط عقد اإلیجار عدم تحویل جمیع 

المتعلقة بالملكیة بصورة جوھریة إلى المستأِجر. ُیْعَتَرف بدفعات عقود اإلیجار التشغیلي كمصروف في قائمة الدخل 
َدة وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار على أساس االستحقاق. لیَّة الُمَوحَّ األوَّ

القیم العادلة
التي تتم المتاجرة بھا في األسواق النشطة، تحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة بالنسبـة لالستثمارات 

في السوق.

بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة في السوق المالیة، ُتحّدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة الستثمارات 
لمتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بمثابة القیمة مشابھة أو على أساس التدفقات النقدیة المخصومة ا

العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القیمة العادلة لمثل ھذه االستثمارات.

رأس المال٠٥

٦٠٠: ٢٠١٥ملیون لایر سعودي (٦٠٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل بقیمة 
(١٠ملیون سھم بقیمة ٦٠لایر سعودي) من ملیون  ١٠ملیون سھم بقیمة ٦٠: ٢٠١٥لایر سعودي للسھم الواحد 

لایر سعودي للسھم الواحد).

توزیعات أرباح٠٦

م) دفع توزیعات أرباح نقدیة ٢٠١٦إبریل ١٨ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب ١١اعتمدت الجمعیة العامة السنویة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي). وقد دفعت ٦٠لایر سعودي للسھم الواحد (بقیمة إجمالیة قدرھا ١یمة بق٢٠١٥ختامیة عن عام 

توزیعات األرباح بالكامل خالل الفترة الحالیة.

م) دفع توزیعات أرباح ٢٠١٥إبریل ٩ھـ (الموافق ١٤٣٦جمادى اآلخرة ٢٠اعتمدت الجمعیة العامة السنویة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي). وقد ٦٠لایر سعودي للسھم الواحد (بقیمة إجمالیة قدرھا ١قیمة ب٢٠١٤نقدیة ختامیة عن عام 

.٢٠١٥ُدفعت توزیعات األرباح بالكامل خالل عام 

التزامات محتملة٠٧

١،١٠٨أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، بالنیابة عنھا، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقیمة 
ملیون لایر سعودي).١،٠٣٥: ٢٠١٥(ملیون لایر سعودي

موقف الربوط الزكویة٠٨

مع الھیئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكویة الخاصة بالشركة األم حتى عام  . علما بأن ٢٠١٣اُتفَِق
ال یزاال قید دراسة الھیئة.٢٠١٥و ٢٠١٤اإلقرارین الزكویین عن عامي 
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١٢

(تتمة)-المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم 
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

المعلومات القطاعیة٠٩

وفًقا إلجراءات إصدار التقاریر الداخلیة لدى المجموعة، اعتمد مجلس اإلدارة قطاعات األعمال فیما یتعلق بأنشطة 
یلي إیرادات المجموعة وربحھا اإلجمالي المجموعة. وُتسّجل المعامالت بین قطاعات األعمال بالتكلفة. وفیما 

وصافي أصولھا حسب قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافیة:

قطاعات األعمال
(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة اشھر المنتھیة في 

العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات
المركز الرئیسي 

اإلجماليوأخرى

١،٢٠٢،٤٨٨١،٢٦٩،١٨٧١٧٠،٧٩٦٢،٤٩٨٢،٦٤٤،٩٦٩إیرادات
١٧٦،٦٦٨)٩،٠٦٩(٨٨،٨٠٦٧٥،١٣٧٢١،٧٩٤الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

٨٠١،١٣٥٨١٧،٩٢٤١٣٣،٨٣٤١٦٧،٠٤٩١،٩١٩،٩٤٢صافي األصول

(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة اشھر المنتھیة في 

العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات
المركز الرئیسي 

اإلجماليوأخرى

١،٢٤٦،٠٣٧١،٢٧٩،٣٠٠١٦٨،٧٨٩٣،٦٣٢٢،٦٩٧،٧٥٨إیرادات
١٩٤،٧٣٩)٩،٦٢١(١١٥،٠٣٢٦٨،٦٠٥٢٠،٧٢٣(الخسارة) من العملیات الرئیسیةالدخل 

٦٤٥،٥٤٤٧٦٨،١٩٨١٣١،٣٧٩٢٨١،٤١٠١،٨٢٦،٥٣١صافي األصول

القطاعات الجغرافیة
(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الستة اشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

الدول األسیویة 
اإلجماليأوروباأفریقیااألخرى

٢،١٩٨،٩٣٩٢٨٣،٦١٧١٦٠،٤٢١١،٩٩٢٢،٦٤٤،٩٦٩إیرادات
١٧٦،٦٦٨)٢٥٠(٧،٤٣٦)١،٢٥٤(١٧٠،٧٣٦الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

(لایر سعودي باأللوف)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة اشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

الدول األسیویة 
اإلجماليأوروباأفریقیااألخرى

٢،١٧١،٨٠٢٢٩٩،٦٠٩٢٢٢،٠٣٠٤،٣١٧٢،٦٩٧،٧٥٨إیرادات
١٣،٦٠٣٢٧٠١٩٤،٧٣٩)٢،٢٥٦(١٨٣،١٢٢الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة
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١٣

(تتمة)-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر المدققة)
٢٠١٦یونیو ٣٠في 

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٠

على أساسھ مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بین أطراف مدركة وراغبة وعلى تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي تتم 
ن األدوات المالیة من األصول المالیة والمطلوبات  أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة. تتكوَّ

المدینة والمبالغ المستحقة من المالیة. وتتألف األصول المالیة الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمھ والحسابات 
جھات ذات عالقة وصافي االستثمار في عقد إیجار تمویلي.  وتتألف المطلوبات المالیة من القروض القصیرة األجل 

والقروض ألجل والحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة.

یمھا الدفتریة كما في تاریخ قائمة المركز المالي.وال یوجد فرق جوھري بین القیم العادلة لألدوات المالیة وقِ

أرقام المقارنة٠١١

أِعید تصنیف بعض أرقام الفترة الماضیة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.




