
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي
 (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

  
  القوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)
  وتقرير الفحص المحدود لمراجعي الحسابات

 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 















 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

٨ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)
          ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

           
        التنظيم والنشاطات ٠١
           

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم   ١٤المؤرخ في  ٤٠٧تحوَّ
م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى ١٩٩٨يوليو  ٨هـ (الموافق ١٤١٩ربيع األول 

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

 
     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

 
 نسبة الملكية الفعلية   في الشركات التابعة التالية:لدى الشركة استثمار 

      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
        

 %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 –شركة الزامل لمعدات المعالجة  -

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

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

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

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

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

 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري 
 %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    جمهورية مصر العربية –شركة الزامل للهياكل الفوالذية 

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

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

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

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

 %١٠٠ %١٠٠  سنغافورة –إندستلایر إنفستمنت كومباني إيشا بي.تي.إي ليمتد زامل 
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة 

 %٩٢٫٢٧ %٩٢٫٢٧   زامل ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني
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٩ 
 

 (تتمة) الموحدة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
       ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

        
     التنظيم والنشاطات (تتمة) ٠١

 نسبة الملكية الفعلية   
      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
        

 %٥١ %٥١     مجموعة العزل الخليجية
 %٥١ %٥١  المملكة العربية السعودية –شركة مصنع الصوف الصخري المحدودة  -
 %٥١ %٥١  المملكة العربية السعودية –شركة العزل األولى المحدودة  -
 %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 –المحدودة شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء 

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

        
"المجموعة") الحلول الهندسية والتصاميم في مجال اإلنشاءات تزاول الشركة وشركاتها التابعة المدرجة أعاله (المشار إليها معا بـ 

وصناعة وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة 
نتجات الخرسانة مسبقة الصب والفيبرجالس للتطبيقات التجارية والصناعية والسكنية وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة وم

 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؛ 

         
        أساس اإلعداد ٠٢
         

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة كما هي مفصح 
التابعة هي تلك التي تمتلك المجموعة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر استثماًرا طويل األجل ) أعاله. والشركة ١عنها في إيضاح (

يمثل حصة في رأس المال الذي تمارس المجموعة سيطرة عليه. ويتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ابتداًء من تاريخ حصول 
لقوائم المالية األولية الموحدة بناًء على القوائم المالية األولية للشركة المجموعة على السيطرة حتى انقطاع هذه السيطرة. وتُعّد ا

ية للشركة والقوائم المالية األولية لشركاتها التابعة، كل على ِحدة. وتُعدُّ القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المال
األرصدة واإليرادات والمصاريف فيما بين المجموعة وكذلك األرباح والخسائر  باتبـاع سياسات محاسبية ثابتة. وتُحذف بالكامل كافة

 غير المحققة الناتجة عن المعامالت فيما بين المجموعة.
         

تمثل الحصة غير المسيطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة وتُْدَرج بصورة مستقلة في قائمة 
لية الموحدة، وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين الدخل المو حدة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األوَّ

 في الشركة.
         
      السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
         

المملكة العربية السعودية. وتتفق السياسات أِعّدت القوائم المالية األولية الموحدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في 
 المحاسبية الهامة الملخصة أدناه التي تطبقها المجموعة في إعداد قوائمها األولية الموحدة، مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية

 سياسات المحاسبية المتبعة:. ونورد فيما يلي بيانا بأهم ال٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموحدة المدققة األخيرة عن السنة المنتهية في 
         

        العُرف المحاسبي
 تُعّد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
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١٠ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

  
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

  
    استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة، طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على 
تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة  مبالغ األصول والمطلوبات المصرح بها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في

  ومبالغ 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 ثالثة 

 أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة.
        

       مدينون
تدرج الحسابات المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. ويتم تقدير الديون المشكوك في 

 غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. وتشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.تحصيلها عندما يصبح من 

        
       مخزون

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

       
       

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

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

 والمدرجة بالتكلفة.  
       

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

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

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

       استثمارات متاحة للبيع
حتى تاريخ استحقاقها وال ألغراض المتاجرة. تمثل االستثمارات المتاحة للبيع االستثمارات التي ال يتم شراؤها بغرض االحتفاظ بها 

لية وتُدرج هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. وتُقيد أو تُحّمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األوَّ 
يمة القابلة لالسترداد الُمقََّدَرة لهذه الموحدة. وفي حال وجود دليل موضوعي على إمكانية انخفاض قيمة االستثمارات، تَُحدَُّد الق

لية الموحدة بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة والمتمثلة في الفرق بين القيمة  القابلة االستثمارات، ويُْعتََرف في قائمة الدخل األوَّ
 لالسترداد والقيمة الدفترية.

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

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

 القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
        

 وتتم المحاسبة عن القيم الدفترية للبيع الجزئي لهذه االستثمارات وفقا لطريقة المتوسط المرّجح.
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١١ 
 

 (تتمة) الموحدة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

  

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
  

        استثمارات في شركات زميلة
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. والشركة الزميلة هي ذلك الكيان الذي تمارس 

 هاًما عليه والذي ال يعد شركة تابعة أو مشروعا مشتركا.المجموعة تأثيًرا 
         

      ممتلكات ومصانع ومعدات / االستهالك
لك تُسّجل الممتلكات والمصانع والمعدات مبدئيًا بالتكلفة وتُدرج بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وال تُسته

اإلنشائية قيد التنفيذ. وتُْستَهلُك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على األراضي المملوكة واألعمال 
 مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول.

         
لية الموحدة عند تكبدها. وتَُرْسَمُل التحسينات التي من ش أنها زيادة قيمة تُحّمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل األوَّ

 األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارها االنتاجية بشكل جوهري.
         

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

         
       تجميع المنشآت والشهرةعمليات 

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الِعَوض 
ل، كما في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحَوذ عليها. وبالن سبة لكل الُمحوَّ

عملية تجميع منشآت، تقوم المنشأة المستحوذة بقياس الحصة غير المسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة 
الحصة في قيمة صافي قيمة األصول القابلة للتحديد بذاتها للمنشأة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن 

 المصاريف.
  
عندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنها تُقيِّم األصول المالية والمطلوبات المالية الُمحّملة لتحديد التصنيف والتخصيص و

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

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

 لموحدة.يُعترف بالفرق في قائمة الدخل األولية ا
  

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

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

  
تلك الوحدة، تدرج الشهرة المرتبطة بالعمليات عندما تشكل الشهرة جزءا من الوحدة المدرة للنقد ويستبعد جزءا من العمليات ضمن 

 المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. وتُقاس الشهرة المستبعدة في
 رة للنقد.ظل تلك الظروف بناء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المد

  
ة للنقد) ال ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ تي تتعلق ويُحّدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

ة للنقد)  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ عن القيمة الدفترية بها 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

 القيمة. علًما بأن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة ال يمكن عكس قيدها في الفترات المستقبلية.
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١٢ 
 

 (تتمة) لقوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)إيضاحات حول ا
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

  

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
  

 (تتمة) عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تعّرض القيمة ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، ويتم تكرار ذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال 

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

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

         
       االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة

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

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 األولية الموحدة.االستخدام، أيُّهما أعلى. ويُحمَّ

         
      االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيل

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

 ويُحدد االنخفاض في القيمة كما يلي:
         

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

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

 هن في السوق لألصول المالية المشابهة،المستقبلية المخصومة وفقًا لمعدل العائد الرا
    

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

 محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.
         

        القروض
   يُعترف بالقروض حسب قيمة المتحصالت التي تتسلمها المجموعة.

         
        اتكاليف تمويل مدفوعة مقدمً 

ً الرسوم المدفوعة مقدًما بغرض الحصول على القروض ألجل. وتؤجل تكاليف التمويل هذه  تُمثُِّل تكاليف التمويل المدفوعة مقدما
 وتُْطفَأُ على مدى فترات القروض المتبقية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو وفقًا لطريقة القسط الثابت، وذلك شريطة أال يترتب على

خدام طريقة القسط الثابت نتائج تختلف اختالفًا جوهريًا عن استخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويدرج الرصيد غير المطفأ كحساب است
 مقابل رصيد القرض.

         
        ضمانات

وتدرج ِضْمن بند "دائنون تقيد المبالغ كاستحقاقات على أساس تقديري للوفاء بالتكاليف المستقبلية المحتملة ضمن التزامات الضمان، 
 ومبالغ مستحقة الدفع".
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١٣ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

  

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
        

        زكاة وضريبة دخل
لية الموحدة بناء على حصة الفترة من الزكاة وضريبة الدخل التقديرية يُجنّب مخصص للزكاة وضريبة الدخل في القوائم المالية  األوَّ

عن السنة ككل. أما الفروق بين الزكاة وضريبة الدخل التقديرية عن الفترة األولية ومخصص الزكاة وضريبة الدخل المحتَسب بناًء 
 محاسبة عنها في ذلك الوقت.على الحساب التفصيلي للزكاة وضريبة الدخل كما في نهاية السنة، فتتم ال

         
        مكافآت نهاية خدمة للموظفين

يُجنّـب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقًا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة كما بتاريخ قائمة 
 المركز المالي.

         
        احتياطي نظامي

من دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أن تقّرر  %١٠السعودي، حّولت الشركة طبقا ألحكام نظام الشركات 
 من رأس المال. علًما بأن االحتياطي غير قابل للتوزيع. %٥٠التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 

 
        إيرادات
 مبيعات

ة الموّردة والخدمات المقدمة من قِبل المجموعة خالل الفترة. ويُْعتََرف باإليرادات من بيع تُمثُِّل المبيعات قيمة فواتير البضاع
البضاعة، بالصافي بعد حسم الخصوم، عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري بحيث تكون قيمة 

سليم البضاعة للعميل. ويُْعتََرف باإليرادات من تقديم الخدمات عند تنفيذ اإليرادات قابلة للقياس بشكل موثوق، وذلك عادة عند ت
 الخدمات المتعاقد عليها.

  
 إيرادات عقود

يُْعتََرف باإليرادات من العقود الطويلة األجل التي ييمكن تقدير نتائجها بموثوقية، حسب طريقة نسبة اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى 
وتُقاس مرحلة اإلنجاز باحتساب نسبة التكاليف المتكبدة لتاريخه إلى إجمالي التكاليف المتوقعة للعقد.   مرحلة اإلنجاز ألعمال العقد.

لية الموحدة كـ "قيمة أعمال منفذة فائضة عن فواتي ر" وتَُصنَُّف قيمة األعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي األوَّ
ة المركز المالي األولية الموحدة. أما المبالغ المفوترة الفائضة عن قيمة األعمال المنفذة بتاريخ قائمة ِضْمن األصول المتداولة في قائم

لية الموحدة فتَُصنَُّف كـ "فواتير فائضة عن قيمة أعمال منفذة" ِضْمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز ال مالي المركز المالي األوَّ
لية الموحدة. وال يُعْ  تََرف بالربح من أي عقد حتى ترى اإلدارة أن نتيجة ذلك العقد قابلة للتقييم بصورة معقولة من التأكد. وفي األوَّ

 حالة العقود الخاسرة، يُجنب مخصص لكامل الخسائر المتوقعة.
  

 إيرادات تمويل
األقساط بشكل منتظم وفقًا لطريقة معدل  يُْعتََرف بإيرادات التمويل المتعلقة بصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي على مدى فترة

 العائد الداخلي.
         

        مصاريف
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات وقسم المبيعات والضمانات والتخزين وسيارات 

ع كافة  المصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات الرئيسية، على أساٍس التوصيل وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وتُوزَّ
ُدها المجموعة حسبما تراه مناسبًا.  ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحّدِ
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١٤ 
 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير المدققة)
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

  
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٠٣

  
        عمالت أجنبية

 معامالت
تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالرياالت السعودية حسب أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد تحويل 

بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة. أرصدة األصول والمطلوبات النقدية المسجلة 
 وتُدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل األولية الموحدة.

         
 ترجمة

لية موحدة بالنسبة تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية باستخدام أسعار التحويل بتاريخ كل قائمة مرك ز مالي أوَّ
لألصول والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر. وتترجم عناصر حقوق 

ر الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. وتقيد تعديالت الترجمة كعنصر مستقل من عناص
 حقوق المساهمين.

         
        التقارير القطاعية

يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، أو تقديم منتجات 
ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع  أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره

 القطاعات األخرى.
          

        ربحية السهم
تُحتسـب ربحية السهم العائدة للعمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 خالل الفترة.
         

 افي الدخل بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.تُحتسب ربحية السهم العائدة لص
          

        عقود إيجار تشغيلي
يُصنّف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا ما ترتب علي شروط عقد اإليجار عدم تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية 

لية الموحدة وفقًا لطريقة بصورة جوهرية إلى  المستأِجر. يُعترف بدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل األوَّ
 القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار على أساس االستحقاق.

          
        القيم العادلة

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

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

 معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
         

 وتُحتسب القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجل بالرجوع إلى السعر الحالي للصرف اآلجل بنفس تاريخ االستحقاق.
         

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

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

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

  



 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

١٥ 
 

 (تتمة) (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

 

        رأس المال ٠٤
         

مليون لایر سعودي)  ٦٠٠: ٢٠١٥مليون لایر سعودي ( ٦٠٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بقيمة 
 لایر سعودي للسهم الواحد). ١٠بقيمة مليون سهم  ٦٠: ٢٠١٥لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠مليون سهم بقيمة  ٦٠من 
         
        ربحية السهم ٠٥
         

تُحتسـب ربحية السهم العائدة للعمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 خالل الفترة.

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

         
       التزامات محتملة ٠٦
         

مليون لایر سعودي  ١٬١٣٦أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 
  سعودي).مليون لایر ٩٥٣: ٢٠١٥(

         
       موقف الربوط الزكوية ٠٧
         

. علما بأن اإلقرارين الزكويين عن ٢٠١٢تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 
 ال يزاال قيد دراسة المصلحة. ٢٠١٤و  ٢٠١٣عامي 

 

  



 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

١٦ 
 

 (تتمة) الموحدة (غير المدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

 

      المعلومات القطاعية ٠٨
       

وفقًا إلجراءات إصدار التقارير الداخلية لدى المجموعة، اعتمد مجلس اإلدارة قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة المجموعة. وتُسّجل 
بالتكلفة. وفيما يلي إيرادات المجموعة وربحها اإلجمالي وصافي أصولها حسب قطاعات األعمال المعامالت بين قطاعات األعمال 

 والقطاعات الجغرافية:
       

          قطاعات األعمال
   ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   

 باأللوف)(لایر سعودي 
    

  
 صناعة المكيفات

   
  

 صناعة الحديد

   
  

 العزل

المركز  
الرئيسي 

 وأخرى

   
  

 اإلجمالي
 ١٬٢٣٣٬٦٤٧  ١٬٢٢٧  ٨٥٬٢٢١  ٦٤٠٬١١٧  ٥٠٧٬٠٨٢ اداتإير

 ٧٧٬٤٦٤  )٣٬٩٠٣(  ١٠٬٣٦٩  ٣٢٬٨٤٤  ٣٨٬١٥٤ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
 ١٬٩٣١٬٤٢٦  ٢٠٧٬٦٢٨  ١٣٤٬٣٧٤  ٨٠٧٬٧٨٥  ٧٨١٬٦٣٩ صافي األصول

           
   ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   

 باأللوف) (لایر سعودي
           
    

  
 صناعة المكيفات

   
  

 صناعة الحديد

   
  

 العزل

المركز  
الرئيسي 
 وأخرى

   
  
 اإلجمالي 

 ١٬٢٥٨٬٩٤٩  ١٬٩٦١  ٨١٬١١٨  ٦٢٨٬٦٨٤  ٥٤٧٬١٨٦ إيرادات
 ٩٧٬٤٩٣  )٤٬٠١٨(  ٨٬٩٦٩  ٤٢٬٧٣٠  ٤٩٬٨١٢ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية

 ١٬٨١٦٬١٠٩  ٢٨١٬٧٦٣  ١٢٨٬١٧٥  ٧٧٨٬٧٤٧  ٦٢٧٬٤٢٤ صافي األصول
           

          القطاعات الجغرافية
  ٢٠١٦مارس  ٣١اشهر المنتهية في لفترة الثالثة   

 باأللوف)(لایر سعودي 
    

  
المملكة العربية 

 السعودية

الدول األسيوية  
 األخرى

   
  

 أفريقيا

   
  

 أوروبا

   
  

 اإلجمالي

 ١٬٢٣٣٬٦٤٧  ٦٨٠  ٧٥٬١٦٠  ١٣٤٬٥١٥  ١٬٠٢٣٬٢٩٢ اداتإير
 ٧٧٬٤٦٤  )٢٦٨(  ٤٬١٣١  )١٬٦٧٨(  ٧٥٬٢٧٩ الدخل من العمليات الرئيسية

           
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   

 (لایر سعودي باأللوف)
    

  
المملكة العربية 

 السعودية

الدول األسيوية  
 األخرى

   
  
 أفريقيا 

   
  

 أوروبا

   
  

 اإلجمالي

 ١٬٢٥٨٬٩٤٩  ١٬٩٠٢  ٩٢٬٩٩٨  ١٤٢٬٢٧٨  ١٬٠٢١٬٧٧١ إيرادات
 ٩٧٬٤٩٣  ٢٧  ٧٬٣٧٤  ٤٬١٧٣  ٨٥٬٩١٩ الدخل من العمليات الرئيسية

           
          أرقام المقارنة ٠٩

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

 




