
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
  

دة  (غير ُمدقَّقة) القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ
 وتقرير الفحص المحدود لمراجعي الحسابات

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعةشركة الزامل لالستثمار 
دة   إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

      م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
       

      لتنظيم والنشاطات ٠١
       

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة سعودية مساهمة وفقًا  ربيع  ١٤خ في المؤرَّ  ٤٠٧للقرار الوزاري رقم تحوَّ
ى شر١٩٩٨يوليو  ٨هـ (الموافق ١٤١٩األول  كة الزامل م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت ُمسمَّ

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

       
   المدينة التاريخ  رقم السجل التجاري

   جدة هــ١٤٠١رجب  ١٩  ٤٠٣٠٠٣٠٣٥٤
   الدمام هـ١٤١٩صفر  ١  ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١
   الرياض هـ١٤٠١اآلخر ربيع  ٢٥  ١٠١٠٠٣٧٣٧٠
   الدمام هـ١٤٣٠ربيع اآلخر  ١٠  ٢٠٥٠٠٦٤٥٣٥
   الدمام هـ١٤٢١ربيع األول  ١٤  ٣٥٥٠٠١٥٩٥٠
   الدمام هـ١٤٢١جمادى األولى  ٢٣  ٤٠٣١٠٣٩٩٥٤

      
    لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

 نسبة الملكية الفعلية       
       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
          

 %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 –للمكيفات المركزية مصنع شركة الزامل 

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

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

 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –زيسكو) شركة الزامل لخدمات الطاقة (
 %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 –ليمتد  زامل ستيل بيلدنغز (تايالند) كومباني

 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية 
 %١٠٠  %١٠٠    جمهورية مصر العربية –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    المملكة العربية السعودية –معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي 

 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة العزل الثانية المحدودة 
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)   إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
         

    التنظيم والنشاطات (تتمة) ٠١
 نسبة الملكية الفعلية       
       ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
         

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

 %١٠٠ %١٠٠   سنغافورة -بي تي إي ليمتد  الزامل إندستلایر إنفستمنت إيشا
 %١٠٠ %١٠٠  يةالمملكة العربية السعود –شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة 

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

 %٥١  %٥١  المملكة العربية السعودية –المحدودة شركة مصنع الصوف الصخري  -
 %٥١  %٥١   المملكة العربية السعودية –شركة العزل األولى المحدودة  -
 %٥١  %٥١  لسعوديةالمملكة العربية ا -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 

          
ـ "المجموعة") الحلول الهندسية والتص اميم في مجال اإلنشاءات وصناعة تُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة الُمدَرجة أعاله (الُمَشار إليها معًا ب

يقات التجارية المحيطة للتطب وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقًا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة
لصخري والصناعية والسكنية وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفيبرجالس والصوف ا

 ومواد العزل ومشاريع الطاقة الشمسية.
          

       أساس اإلعداد ٠٢
          

دة األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالشركة وشركاتها ن هذه القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ التابعة كما هي ُمفَصٌح عنها  تتضمَّ
 األجل يمثل حصة ) أعاله. والشركة التابعة هي تلك التي تمتلك المجموعة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر استثماًرا طويل١في إيضاح (

د القوائم المالية للشركة التابعة ابتداءً  من تاريخ حصول  في رأس المال الذي له حق التصويت تمارس المجموعة سيطرة عليه. وتُوحَّ
دة بناًء على تاريخ المجموعة على السيطرة حتى  شركة لقوائم المالية األوليَّة للاانقطاع هذه السيطرة. وتُعدُّ القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

ترة إعداد القوائم المالية للشركة عنها فوالقوائم المالية األوليَّة لشركاتها التابعة، كلٌّ على ِحدة. وتُعَدُّ القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 
باح والخسائر غير باتباع سياسات محاسبية ثابتة. وتُحذف بالكامل كافة األرصدة واإليرادات والمصاريف فيما بين المجموعة وكذلك األر

 المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين المجموعة.
          

ستقلٍة في قائمة الدخل موتُمثُِّل الحصة غير الُمسيِطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة، وتُدَرج بصورةٍ 
دة وضمن حقوق المساهمين في  دة، وذلك بمعزل عن حقوق ااألوليَّة الُموحَّ  لمساهمين في الشركة.قائمة المركز المالي األوليَّة الُموحَّ

          
ة ٠٣      السياسات المحاسبية الهامَّ

          
ليَّة الصادر عن الهي دة وفقًا لمعيار فحص التقارير المالية األوَّ السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتفق ئة أُِعدَّت القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

َدة، ِليَّة الُمَوحَّ ة الملخصة أدناه التي تطبقها المجموعة في إعداد قوائمها األوَّ بعة في إعداد القوائم مع تلك المت السياسات المحاسبية الهامَّ
َدة المدققة األخيرة عن الس ة المتبعة: فيما يلي بيانًا بالسياسات ونورد م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١نة المنتهية في المالية الُمَوحَّ  المحاسبية الهامَّ

          
 

 



٩ 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)   إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
      

ة (تتمة)السياسات المحاسبية  ٠٣      الهامَّ
         

        العُرف المحاسبي
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ُمعدَّلة لتتضمن قياس االستثم  ارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.تُعَدُّ القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

          
        استخدام التقديرات

دة، طبقًا للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها، استخدام التق ديرات واالفتراضات التي تؤثر على يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ
ح عنها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية   دةوليَّة الُموحَّ األمبالغ األصول والمطلوبات المصرَّ

ح عنها خالل فترة القوائم المالية.  ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرَّ
          

        النقد وما في حكمه
شهر أو أقل من يتألف النقد وما في حكمه من نقدية في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع ألجل يبلغ تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أ

 لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.تاريخ االقتناء وتخضع 
          

        المدينون
يون المشكوك في تُدرج الحسابات المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقًصا مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. ويُجَرى تقدير الد

 المعدومة عند احتمالية عدم تحصيلها.تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ، وتُشطب الديون 
          

         المخزون
منتج إلى موقعه الراهن  يُدَرج المخزون بالتكلفة أو بالقيمة السوقية، أيهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبَّدة للوصول بكل

 وحالته الراهنة والمحتَسبة على األساس التالي:
          

ح. - مواد خام     تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجَّ
ة الصنعببضاعة قيد التصنيع و  ضاعة تامَّ

 
  مباشرة تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائًدا حصة مناسبة من المصاريف غير ال -
 الخاصة بها وفقاً لمستوى النشاط العادي.  

  للشركة  تكلفة المواد المباشرة التي هي قيد الشحن والتي انتقلت مخاطرها ومنافعها - بضاعة بالطريق
 والمدرجة بالتكلفة.  

          
       صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي

ل المجموعة عقد إيجاتُعَدُّ االتفاقية عقد إيجار تمويلي عندما تقرر المجموعة أن اتفاقية تبريد مياه معينة تمثل أو تتضمن  ر، وعندما تُحّوِ
رة. ويُْظَهُر عقد اإليجار التمويلي كصافي استثمار في عقد إيجار  بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع العرضية العائدة للعين المؤجَّ

ر أو بالقيمة الحالية للح دفعات االيجار، إن كانت أقل د األدنى لتمويلي، ويُْعتََرف به عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجَّ
د إيجار تمويلي، من القيمة العادلة. وتُوزع ُدفعات اإليجار المقبوضة ما بين إيرادات التمويل واالنخفاض في صافي استثمار في عق

 وذلك لتحقيق معدل ثابت من العمولة الُمستَحقة على الرصيد المتبقي من األصل.
          

       المتاحة للبيعاالستثمارات 
تُْدَرج هذه االستثمارات بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها وال ألغراض الُمتاَجرة. و يمثل هذا البند االستثمارات غير الُمشتَراة

َدة. وفي حال وجود بالقيمة العادلة. وتُقيَّد أو تُحّمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األوَّ  ِليَّة الُمَوحَّ
تثمارات، ويُعتَرف في اض قيمة االستثمارات، تُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد التقديرية من تلك االسدليل موضوعي على احتمالية انخف

دة بأي خسارة ناشئة عن هذا االنخفاض المتمثلة في الفرق بين القيمة القابلة لال  سترداد والقيمة الدفترية.قائمة الدخل األوليَّة الُموحَّ
          

سعار الُمدَرجة في السوق لالستثمارات التي تُجَرى الُمتاَجرة بها في األسواق النشطة، تُحدَّد القيمة العادلة بالرجوع إلى األبالنسبة 
لقيمة السوقية الستثمار مشابه أو المالية. أّما بالنسبة لالستثمارات غير الُمْدَرجة في السوق المالية، فتُحدَّد القيمة العادلة بالرجوع إلى ا

ي حال عدم وجود فعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة 
 معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات    حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
      

ة (تتمة) ٠٣      السياسات المحاسبية الهامَّ
         

        (تتمة) االستثمارات المتاحة للبيع
 لطريقة المتوسط المرّجح.وتُجَرى المحاسبة عن القيم الدفترية للبيع الجزئي لهذه االستثمارات وفقًا 

          
        االستثمارات في شركات زميلة

تمارس  تُجَرى المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. والشركة الزميلة هي منشأة
ا عليها وليست شركة تابعة أو مشروًعا مشترًكا.  المجموعة نفوذا هامًّ

          
      الممتلكات والمصانع والمعدات / االستهالك

ل الممتلكات والمصانع والمعدات مبدئيًا بالتكلفة وتُدَرج بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخف اض في القيمة. وال تُستَهلك تُسجَّ
ا لطريقة القسط الثابت الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى وفقً األراضي المملوكة واألعمال اإلنشائية قيد التنفيذ، وتُستَهلك تكلفة 

 على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول.
          

دة عند تكبِّدها. وتَُرسمل لية الُموحَّ ُل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل األوَّ لتي من شأنها زيادة قيمة االتحسينات  وتَُحمَّ
 األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارها اإلنتاجية بصورة جوهرية.

 
       األصول غير الملموسة أخرى / اإلطفاء

 الُمقدَّرة لها.اع تُعتبر التكاليف ذات المنافع المستقبلية الطويلة األجل كأصوٍل غير ملموسة أخرى، وتُطفَأ على مدى فترة االنتف
          

       عمليات تجميع المنشآت والشهرة
ل بالقيمة  تُجَرى المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقَاس تكلفة االستحواذ بمجموع الِعَوض الُمحوَّ

ة لكل عملية المسيطرة في الشركة المستحَوذ عليها. وبالنسبالعادلة في تاريخ االستحواذ باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير 
ا بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في  تجميع منشآت، تقيس المنشأة المستحوذة الحصة غير الُمسيِطرة في المنشأة المستحوذ عليها إمَّ

 ف.واذ المتكبَّدة ضمن المصاريقيمة صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. وتُدَرج تكاليف االستح
          

خصيص المناسبْين لها وعندما تستحوذ المجموعة على منشأةٍ، فإنها تُقيِّم األصول المالية والمطلوبات الُمحّملة لتحديد التصنيف والت
 وذلك وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.

          
ل عن القيمة العادلة لصافي أصول ال مجموعة المستحَوذ عليها وتُقَاس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمالي الِعَوض الُمحوَّ

لة القابلة للتحديد. وإذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التا الُمستحَوذ عليها، بعة والمطلوبات الُمحمَّ
دة.  يُعترف بالفرق في قائمة الدخل األوليَّة الُموحَّ

          
. وبغرض اختبار وبعد االعتراف المبدئي بالشهرة، فإنها تُقَاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة

دة من الوحدات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وح انخفاض القيمة، تَُوّزع الشهرة المكتَسبة من خالل عمليات
ة للنقد للمجموعة، التي يُتوقع لها أن تستفيد من عمليات تجميع ا لمنشآت، بصرِف النّظر عن الُمِدّرة للنقد أو مجموعة الوحدات الُمِدرَّ

 و مجموعة الوحدات.تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى الخاصة بالمجموعة لتلك الوحدات أ
          

ة للنقد ويُبَاع جزٌء من العمليات ضمن تلك الوحدة، تُدَرج ال ل الشهرة جزًءا من الوحدة الُمِدرَّ شهرة المرتبطة بالعمليات وعندما تشّكِ
قَاس الشهرة الُمبَاعة في العمليات. وتُ الُمباَعة في القيمة الدفترية للعمليات وذلك عند تحديد الربح الناشئ أو الخسارة الناشئة من بيع 

ة للنقد.  ظل تلك الظروف بناء على القيم النسبية للعملية الُمباَعة والجزء المحتفظ به من الوحدة الُمِدرَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية    األوليَّة الُموحَّ

       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
      

ة (تتمة) ٠٣      السياسات المحاسبية الهامَّ
      

ة للنقد (أو مجموعة الوحدا ة للنقد) التي تتعلق بها ويُحّدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ ت الُمدرَّ
ة لل ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمِدرَّ نقد) عن القيمة الدفترية للوحدة الشهرة. وفي حال انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ

ة للنقد) التي تم تخصيص الشهرة لها، يُعتَرف بخسارة ناشئة عن  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمِدرَّ ة. وال النخفاض في القيماالُمِدرَّ
 يمكن عكس قيد الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

          
لى احتمال تعّرض ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، ويتكرر ذلك االختبار عندما تشير األحداث أو التغيُّرات في الظروف إ

دة.مُ المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي للشهرة بتاريخ كل قوائم مالية القيمة الدفترية لالنخفاض. وتُجري   وحَّ
          

ة في قائمة الدخل وعند بيع الشركات التابعة، يُعتَرف بالفرق بين سعر البيع وصافي األصول زائًدا فروق الترجمة المتراكمة والشهر
دة. لية الُموحَّ  األوَّ

          
       االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة

لتقلبات في الظروف تُجَرى مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو ا
قيمة القابلة لالسـترداد الدفترية لألصول الإلى احتمالية عدم استرداد القيمة الدفترية. وإذا ُوِجَد هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة 

يعها أو قيمتها قيد االستخدام، الُمقدَّرة، تُخفَّض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد، التي تمثل القيمة العادلة لألصول ناقًصا تكاليف ب
ل فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد التقديري دة.ة على قائمة الدخل األوليَّ أيُّهما أعلى. ويُحمَّ  ة الُموحَّ

          
      الدائنون والمبالغ المستَحقة الدفع

ت المجموعة سواء تسلَّم يُْعتََرف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعيَّن دفعها مستقبال لقاء استالم البضائع أو الحصول على الخدمات،
 فواتير بها أم ال.

          
         المخصصات

لتزام محتملة يُجنَّب مخصٌص عندما يكون على المجموعة (التزام نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، وتكون تكاليف تسوية هذا اال
 ويمكن قياسها بصورة موثوقة.

          
        تكاليف التمويل المدفوعة مقدًما
ل تكالتُمثُِّل تكاليف التمويل المدفوعة  يف التمويل هذه وتُْطفَأُ مقدًما الرسوم المدفوعة مقدًما بغرض الحصول على القروض ألجل. وتؤجَّ

 يترتب على استخدام على مدى فترات القروض المتبقية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو وفقًا لطريقة القسط الثابت، وذلك شريطة أال
طفَأ كحساب مقابل رصيد فًا جوهريًا عن استخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويُدَرج الرصيد غير المُ طريقة القسط الثابت نتائج تختلف اختال

 القرض.
          

         الضمانات
"الدائنون دَرج ِضْمن بند تُقيَّد المبالغ كاستحقاقات على أساس تقديري للوفاء بالتكاليف المستقبلية المحتملة ضمن التزامات الضمان، وتُ 

 والمبالغ المستحقة الدفع".
          

        الزكاة وضريبة الدخل
دة بناًء على حصة الفترة من الزكاة و لية الُموحَّ ضريبة الدخل التقديرية يُجنّب مخصص للزكاة وضريبة الدخل في القوائم المالية األوَّ

ا الفروق بين الزكاة وضريبة الدخل المحتَسب بناًء  التقديرية عن الفترة األولية ومخصص الزكاة وضريبة الدخل عن السنة ككل. أمَّ
 على الحساب التفصيلي للزكاة وضريبة الدخل في نهاية السنة، فتُجَرى المحاسبة عنها في ذلك الوقت.

          
       مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ائمة المركز الماليللموظفين وفقا لعقود العمل لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قيُجنَّب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع 
دة  .األوليَّة الُموحَّ
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        االحتياطي النظامي
ل نسبة  وفقًا لما يتطلبه ي. ويجوز للشركة من دخلها إلى االحتياطي النظام %١٠نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُحّوِ

َر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال. علًما بأنَّ االحتياطي   ير قابل للتوزيع.غأْن تقّرِ
 

         اإليرادات
        المبيعات

يرادات من بيع البضاعة، تمثِّل المبيعات قيمة فواتير البضاعة الموّردة والخدمات الُمقدَّمة من المجموعة خالل الفترة. ويُْعتََرف باإل
اإليرادات يمة قبالصافي بعد حسم الخصم، عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري بحيث تكون 

تنفيذ الخدمات المتعاقَد  قابلة للقياس بصورة موثوقة، وذلك عادة عند تسليم البضاعة للعميل. ويُْعتََرف بالمبيعات من تقديم الخدمات عند
 عليها.

          
        إيرادات العقود

ك بالرجوع إلى مرحلة يُعتَرف باإليرادات من العقود الطويلة األجل، التي يمكن تقدير نتائجها بموثوقية، حسب طريقة نسبة اإلنجاز وذل
الُمقدَّرة للعقد. وتُصنَّف  اإلنجاز ألعمال العقد. وتُقَاس مرحلة اإلنجاز باحتساب نسبة التكاليف المتكبَّدة لتاريخه إلى إجمالي التكاليف

َدة كـ "قيمة أعمال منفذة لية الُمَوحَّ فائضة عن فواتير" ضمن  قيمة األعمال المنجزة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي األوَّ
َدة، فيما تُصنَّف المبالغ المفوترة الفائضة عن لية الُمَوحَّ يخ قيمة األعمال المنجزة بتار األصول المتداولة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة كـ "فواتير فائضة عن قيمة أعمال منفذة" ضمن المطلوبات المتداولة لية الُمَوحَّ في قائمة المركز المالي  قائمة المركز المالي األوَّ
َدة. وال يُعتَرف بالربح من أي عقد حتى ترى اإلدارة أن نتيجة ذلك العقد قابلة للتقييم بص لية الُمَوحَّ وفي حالة  ورة معقولة من التأكد.األوَّ

 العقود الخاسرة، يُجنَّب مخصص لكامل الخسائر المتوقعة.
          

       إيرادات التمويل
 يُْعتََرف بإيرادات التمويل على مدى فترة األقساط بصورة منتظمة وفقًا لطريقة معدل العائد الداخلي.

          
         المصاريف

تخزين وسيارات هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات وقسم المبيعات والضمانات وال إنَّ مصاريف البيع والتوزيع
ع كافة المصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات الرئيسة،  لى أساٍس عالتوصيل وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وتُوزَّ

ُدها المجموعة حسبما تراه منثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدار  اسبًا.ية وفقًا لعوامل توزيع تحّدِ
          

        العمالت األجنبية
         المعامالت

ل المعامالت التي تُجَرى بالعمالت األجنبية بالرياالت السعودية حسب سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. يل األصول ويُعَاد تحو تُسجَّ
لِ  لة بالعمالت األجنبية حسب سعر الصرف السائد بتاريخ قائمة المركز المالي األوَّ َدة. وتُدَرج كافة والمطلوبات النقدية الُمسجَّ يَّة الُمَوحَّ

َدة. لية الُمَوحَّ  فروق التحويل في قائمة الدخل األوَّ
          

         الترجمة
َدة بالنسبة تُترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية باستخدام سعر الصرف بتاريخ كل قائمة مركز مالي أوَّ  لية ُمَوحَّ

صر حقوق لألصول والمطلوبات، وبمتوسط سعر الصرف لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر. وتُترجم عنا
ل تعديالت الترجمة كعالملكية، فيما عد نصر مستقل من ا األرباح المبقاة، حسب سعر الصرف السائد بتاريخ نشوء كل عنصر. وتُسجَّ

 عناصر حقوق المساهمين.
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دة     (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

          م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
      

ة (تتمة) ٠٣      السياسات المحاسبية الهامَّ
      

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

 القطاعات األخرى.
            

          ربحية السهم
سـب ربحية السهم العائدة للعمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة تُ تُح

 خالل السنة.
            

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

          عقود اإليجار التشغيلي
يُصنَّف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا ترتب على شروط عقد اإليجار تحويل فعلي لكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل 

دة وفقًا لطريقة القسط الثابت على إلى المستأِجر، ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار ال تشغيلي كمصروٍف في قائمة الدخل األوليَّة الُموحَّ
 مدى فترة عقد اإليجار.

            
           القيم العادلة

ة في السوق بالنسبة لالستثمارات التي تُجَرى الُمتاَجرة بها في األسواق النشطة، تُحدَّد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار الُمدَرج
 المالية.

            
و على أّما بالنسبة لالستثمارات غير الُمْدَرجة في السوق المالية، فتُحدَّد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أ

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

            
       رأس المال ٠٤

            
ن رأسمال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل بقيمة  مليون لایر سعودي)  ٦٠٠: ٢٠١٥مليون لایر سعودي ( ٦٠٠يتكوَّ

 لایر سعودي للسهم الواحد). ١٠مليون سهم بقيمة  ٦٠: ٢٠١٥لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠بقيمة مليون سهم  ٦٠من 
            

          توزيعات األرباح ٠٥
            

ر مجلس اإلدارة بتاريخ   لایر ١م بقيمة ٢٠١٦م)، توزيع أرباح نقدية أولية عن عام ٢٠١٦يوليو  ٢٧هـ (الموافق ١٤٣٧شوال  ٢٢قرَّ
 مليون لایر سعودي). وقد ُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل السنة. ٦٠سعودي للسهم الواحد (بقيمة إجمالية قدرها 

 
م) دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية عن عام ٢٠١٦إبريل  ١٨هـ (الموافق ١٤٣٧رجب  ١١اعتمدت الجمعية العامة السنوية بتاريخ 

مليون لایر سعودي). وقد ُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل  ٦٠الواحد (بقيمة إجمالية قدرها  لایر سعودي للسهم ١م بقيمة ٢٠١٥
 السنة.

 
َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لایر  ١م بقيمة ٢٠١٥م)، توزيع أرباح نقدية أولية عن عام ٢٠١٥يوليو  ٢٠هـ (الموافق ١٤٣٦شوال  ٤قَرَّ

 م.٢٠١٥مليون لایر سعودي). وقد ُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل عام  ٦٠ا سعودي للسهم الواحد (بقيمة إجمالية قدره
   



١٤ 

 
 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة

دة (تتمة)   إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ
       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

      
 (تتمة) األرباحتوزيعات  ٠٥

  
م) دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية عن ٢٠١٥إبريل  ٩هـ (الموافق ١٤٣٦جمادى اآلخرة  ٢٠اعتمدت الجمعية العامة السنوية بتاريخ 

مليون لایر سعودي). وقد ُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل  ٦٠لایر سعودي للسهم الواحد (بقيمة إجمالية قدرها  ١م بقيمة ٢٠١٤عام 
 م.٢٠١٥الل عام خ
 

         االلتزامات المحتملة ٠٦
            

: ٢٠١٥مليون لایر سعودي ( ٩٩٩أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 
 مليون لایر سعودي). ١٫١٦٠

            
         الزكاة وضريبة الدخل ٠٧

            
َع عنها، وذلك عن جمي ع اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالمجموعة، والتي قُدم إقرار زكوي ُمَجمَّ

 قيد دراسة الهيئة. نيزاال م ال٢٠١٥وم ٢٠١٤م. علًما بأنَّ اإلقرارين الزكويين عن عامي ٢٠١٣السنوات حتى عام 
            

م) تقدم الشركات التابعة العاملة بالمملكة العربية السعودية غير المملوكة فعليًا بالكامل لشركة الزامل لالستثمار الصناعي (الشركة األ
إقراراتها الزكوية والضريبية الخاصة بكل شركة على حدة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويختلف موقف الربوط الزكوية والضريبية 

ه الشركات التابعة. وتعترف الشركة بااللتزامات الزكوية والضريبية اإلضافية، إن ُوجدت، التي قد تصبح مستحقة عند استكمال بين هذ
حسابات السنة التي تُستكمل الربوط خل والخاصة بكل شركة تابعة، في الربوط الزكوية والضريبية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والد

 خاللها.
  

خارج المملكة العربية السعودية لضريبة الدخل المحتسبة بناءً على فهم اإلدارة لألنظمة الضريبية العاملة شركات التابعة للشركة وتخضع ال
ُل االلتزامات اإلضافية عن أي التزامات ضريبية إضافية قد تنشأ عند استكمال الربو ط المعمول بها في كل دولة من الدول المعنية. وتُسجَّ

 الضريبية.
            

تحديد الزكاة وضريبة الدخل على بلزم الشركات الُمدَرجة في السوق المالية وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل السنة تعميًما يُ 
ويَُجنَُّب مخصص للزكاة أساس حصة الملكية الفعلية الُمدَرجة في سجل المساهمين وفقًا للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية السنة. 

ِليَّة ُل على قائمة الدخل األوَّ دة وضريبة الدخل على أساس تقديري ويَُحمَّ على أساس الوعاء  %٢٫٥. وتُْحتََسُب الزكاة الُمحّملة بنسبة الُموحَّ
أو صافي الدخل الُمعدَّل، أيُّهما أعلى، العائد للمساهمين من مواطني مجلس التعاون الخليجي، فيما يُجنَِّب مخصص لضريبة  الزكوي

ُل أي فرق في التقدير عند %٢٠الدخل المتعلقة بالمساهمين غير الخليجيين على أساس الحصة من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة  . ويُسجَّ
  ط.واستكمال الرب

 
        المعلومات القطاعية ٠٨

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

ي أصولها حسب قطاعات عن المعامالت فيما بين قطاعات األعمال بالتكلفة. وفيما يلي إيرادات المجموعة ودخلها (خسارتها) وصاف
 األعمال والقطاعات الجغرافية:

  



١٥ 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)    إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الُموحَّ

          م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  
  

 (تتمة) المعلومات القطاعية ٠٨
           
          األعمال:قطاعات 

   (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية وكما في   
    

صناعة المكيفات 
   

 صناعة الحديد
   

 صناعة العزل
لرئيسي االمركز  

 وأخرى 
   

 اإلجمالي
 ٤٫٩٥٠٫٨٧٣   ٦٫٣٧٩   ٣٣٠٫٠٤١  ٢٫٣٨٧٫٦١٣  ٢٫٢٢٦٫٨٤٠ إيرادات

  ٣٣٦٫٤٠٤  )٢١٫٢٥١(   ٤١٫٦٤٧   ١٣٧٫٣٥٦  ١٧٨٫٦٥٢ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
 ١٫٩٣٩٫٤٤٥   ٣٢١٫٥٥٣   ١٣١٫١٢٧   ٦٩٦٫٢٧٧  ٧٩٠٫٤٨٨ صافي األصول

           
 

(لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية وكما في     
    

صناعة المكيفات 
   

 صناعة الحديد 
   

 صناعة العزل
المركز الرئيسي  

 وأخرى 
   

 اإلجمالي
  ٥٫٤٨٨٫٥٩٥   ٧٫١٩٠   ٣٢١٫٣٨٦   ٢٫٦٨٣٫٨١٢   ٢٫٤٧٦٫٢٠٧ إيرادات

  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

           
          القطاعات الجغرافية:

   (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية وكما في   
المملكة العربية   

 السعودية
الدول األسيوية  

 األخرى
   

 أفريقيا
   

 أوروبا
   

 اإلجمالي
  

 إيرادات
    

٤٫١٠٢٫٢٧٢  
           

٥٦٨٫١٤٣  
           

٢٧٦٫٨٢١  
                

٣٫٦٣٧  
        

٤٫٩٥٠٫٨٧٣  
  ٣٣٦٫٤٠٤  )١٩١(   )٢٫٣٩٩(   )٦٫٨٧٢(    ٣٤٥٫٨٦٦ الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية

           
   (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية وكما في   
  المملكة العربية   

 السعودية  
 الدول األسيوية  

 األخرى  
    

 أفريقيا
   

 أوروبا
   

 اإلجمالي
  

 إيرادات
       

٤٫٥٠٦٫٤٦٠  
             

٥٨٨٫١٣٠  
             

٣٨٤٫٣٧٣  
                 

٩٫٦٣٢  
          

٥٫٤٨٨٫٥٩٥  
  ٤٠٧٫٥١٩   ٣٧٣   ٢١٫٣٥١   ٩٫٧٣٨   ٣٧٦٫٠٥٧ الدخل من العمليات الرئيسية

           
       أرقام المقارنة ٠٩

           
 بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. أُِعيدَ تصنيف

 




