
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شركة الزامل لالستثمار الصناعي    
  وشركاتھا التابعة )شركة سعودیة مساھمة(    

  
  )مدققةال غیر( القوائم المالیة األولیة الموحدة      

  وتقریر الفحص المحدود لمراجعي الحسابات    
        

  م٢٠١٥ یونیو ٣٠
  
  

      
  











 

 ٥

  (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  لالستثمار الصناعي شركة الزامل 
    

  )مدققةغیر ( القوائم المالیة األولیة الموحدةیضاحات حول إ
  م٢٠١٥  یونیو ٣٠

  

  النشاطات ٠١
  

م شركة سعودیة مساھمة ھي ("الشركة")  شركة الزامل لالستثمار الصناعيإن  وزاري رق رار ال ا للق المؤرخ  ٤٠٧تأسست وفق
م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ١٩٩٨یولیو  ٨ھـ (الموافق ١٤١٩ربیع األول  ١٤في 

ب عودیة بموج ة الس ة العربی جلة بالمملك ركة مس دودة. والش ة المح اني الحدیدی ل للمب ركة الزام مى ش م  مس اري رق جل التج الس
م). والشركة لدیھا الشركات التابعة التالیة (المشار ١٩٧٦سبتمبر  ١٤ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاریخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥

  إلیھا معا بـ ("الشركات التابعة"):
  
  نسبة الملكیة الفعلیة 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

    
  %١٠٠  %١٠٠ جیرسي–یونیفیرسال بیلدنغز سیستمز

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

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–جھزة المنزلیةشركة الزامل للمكیفات واأل
  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–مصنع شركة الزامل للمكیفات المركزیة

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–الزامل للمكیفات القابضةشركة
  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–شركة الزامل لخدمات التكییف والتبرید

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

  %١٠٠  %١٠٠ النمسا–یوروب ھولدنجز جي إم بي إتشینجكول
  %١٠٠  %١٠٠ النمسا–جي أم بي اتش یركوندیشنرزتیك إكلیما

  %١٠٠  %١٠٠ ندیا برایفت لیمتدزامل ستیل بیلدنغز إ
  %١٠٠  %١٠٠ ندیا برایفت لیمتدزامل ستیل إنجینیرنغ إ

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–الشركة العربیة للمواد العازلة من الصوف الصخري
  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة –شركة اختبار المحدودة 

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–لخدمات الطاقة (زیسكو)شركة الزامل 
  %١٠٠  %١٠٠ ماراتاإل–شركة الزامل لالستثمار الصناعي

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

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–شركة الزامل لإلنشاءات الحدیدیة
  %١٠٠  %١٠٠ مصر–شركة الزامل للھیاكل الفوالذیة

  %١٠٠  %١٠٠ ندیا بي.في.تي. لیمتدزامل كونستركشن إ
  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة –شركة مكونات البناء 

  %١٠٠  %١٠٠ الھند–نفورمیشن تكنولوجى جلوبال برایفت لیمتدزامل إ
  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–معھد الزامل العالي للتدریب الصناعي

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

  %١٠٠  %١٠٠ الھند–ندیا برایفت لیمتدشركة الزامل إیركوندشنز إ
  %١٠٠  %١٠٠ (مالحظة أ)شركة الطاقة المركزیة السعودیة

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



 

 ٦

  وشركاتھا التابعة   (شركة سعودیة مساھمة) شركة الزامل لالستثمار الصناعي
    

  (تتمة) -) مدققةیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر إ
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  (تتمة) النشاطات ٠١
  
  نسبة الملكیة الفعلیة 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  %٩٢ر٢  %٩٢ر٢٧ فیتنام لیمتد كومباني –زامل ستیل بیلدنغز 
  %٥١  %٥١ السعودیة–شركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء المحدودة

  %٥٠  %٥٠ السعودیة–شركة الزامل ھدسون المحدودة
  %٥٠  %٥٠ السعودیة–شركة بتروكیم الزامل المحدودة

  %٥١  %٥١ شركة المصنع السعودي لعزل األنابیب المحدودة
  %١٠٠  %١٠٠ سنغافورة–زامل إندستلایر إنفستمنت كومباني إیشا بي.تي.إي لیمتد

  %١٠٠  %١٠٠ السعودیة–شركة الزامل لفحص وصیانة المشاریع الصناعیة المحدودة
دودة انیة المح ناعات الخرس ل للص ار والزام ة والنص ركة الربیع –ش

  (مالحظة ب) السعودیة
٥٠  %٥٠%  

  
ة")  ـ "المجموع ا ب ا مع ار إلیھ اله (المش ة أع ة المدرج ركاتھا التابع ركة وش زاول الش ال ت ي مج امیم ف یة والتص ول الھندس الحل

تحكم  ة ال واء وأنظم ات الھ ة ومكیف ل الحدیدی بقا والھیاك ة المصممة مس اني الحدیدی اء والمب واد البن اإلنشاءات وصناعة وتعدیل م
ا بقة بالبیئة المحیطة للتطبیقات التجاریة والصناعیة والسكنیة وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرس نة مس

  الصب والفیبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاریع الطاقة الشمسیة. 
  

  مالحظات:
عم، على ٢٠١٤ینایر  ١، اعتبارا من المجموعةاستحوذت   -أ ة بواق بة المتبقی ز السعودیة  %٥٠ النس ة المرك من شركة الطاق

ھ، وّحا اریخ ذات ن الت ارا م بة لمحدودة. واعتب وق  %١٠٠دت المجموعة نس ار حق ة دون إظھ ذه الشركة التابع ائج ھ ن نت م
 ستكمل كما بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة. النظامیة المتعلقة بھذه المعاملة لم تُ  األقلیة. علما بأن اإلجراءات 

 
انیةنصار شركة الربیعة وال، سیطرتھا على ٢٠١٤أكتوبر  ١فقدت الشركة، بتاریخ   - ب ت  والزامل للصناعات الخرس ي كان الت

تفظ ركة تح دب الش وھا المنت الل عض ن خ ا م یطرة علیھ ل بالس ار والزام ة والنص ركة الربیع د ش ف توحی د توق ھ فق ؛ وعلی
  كشركة زمیلة.  وأدرجت ،اعتبارا من التاریخ ذاتھ للصناعات الخرسانیة

  
  الموحدة األولیة أساس إعداد القوائم المالیة ٠٢

  

اریخ حصول لشركة التابعة اویتم توحید القوائم المالیة األولیة للمجموعة.  القوائم المالیة األولیة الموحدةھذه تتضمن  ابتداء من ت
ة . على السیطرة حتى تاریخ انتھاء ھذه السیطرة المجموعة ة باستخدام طریق ى الشركات التابع وتتم المحاسبة عن االستحواذ عل

بیة  عدُّ وتُ الشراء المحاسبیة.  ـاع سیاسات محاس القوائم المالیة األولیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة باتب
دة  ة األرص أن كاف ا ب ة. علًم امالت ثابت راداتاإلووالمع ائر ی اح والخس ذلك األرب ة وك ركات المجموع ین ش ا ب  والمصاریف فیم

 جموعة تُحذف بالكامل.الناتجة عن المعامالت فیما بین شركات الم
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة  ٠٣
  
ي  ف علیھاالمحاسبیة المتعارَ  للمعاییر اوفقً  القوائم المالیة األولیة الموحدةھذه ت دّ أعِ  في المملكة العربیة السعودیة، ونورد فیما یل
  ا بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:بیانً 
  
  رف المحاسبي العُ 

  .ا لمبدأ التكلفة التاریخیةالمالیة األولیة الموحدة وفقً  القوائمھذه  عدّ تُ 
   

  استخدام التقدیرات في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة
ؤثر  ي ت ام الت دیرات واألحك ا، استخدام التق ارف علیھ بة المتع ادئ المحاس ا للمب یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة، طبق

ة  على مبالغ الموجودات ة األولی وائم المالی والمطلوبات المصرح بھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ الق
  الموحدة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا خالل فترة القوائم المالیة األولیة الموحدة.

  
  



 

 ٧

  (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  لالستثمار الصناعي شركة الزامل 
    

  (تتمة) -) مدققة(غیر  القوائم المالیة األولیة الموحدةیضاحات حول إ
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٠٣
  

  المدینون 
دیون المشكوك  ألصلي للفاتورة ناقصا المخصص أليتُدرج الحسابات المدینة بالمبلغ ا دیر ال تم تق مبالغ غیر قابلة للتحصیل. وی

  دھا.شطب الدیون المعدومة عند تكبِّ في تحصیلھا عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل كامل المبلغ، وتُ 
 

  المخزون
لیُدرَ  دة للوصول بك ك المصاریف المتكب تج  ج المخزون بالتكلفة أو بالقیمة السوقیة، أیھما أقل. وتمثل التكالیف تل ى من ھ إل موقع

  ما یلي:بناء على  سبةوحالتھ الراھنة والمحتَ 
  

  .تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - المواد الخام 
   

ن المصاریف  - البضاعة التامة الصنعالبضاعة تحت التصنیع  دا حصة مناسبة م تكلفة المواد والعمالة المباشرتین زائ
 لمستوى النشاط العادي.غیر المباشرة الخاصة بھا وفقا 

  
  صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي

ا  تحول تُصنّف عقود اإلیجار التي ة األصل المجموعةبموجبھ ة بملكی افع المتعلق ة المخاطر والمن ا بكاف تأجر جوھری ى المس  إل
ار  ود إیج ویليكعق رف تم ة ، ویُعت ة الحالی غ القیم ادل مبل ا یع بض بم تحق الق المبلغ المس افي ب ـ "ص درج ك ار، وی دفعات اإلیج ل

 استثمار في عقد إیجار تمویلي" في القوائم المالیة األولیة الموحدة.
  

  االستثمارات المتاحة للبیع
ي  المتاحة للبیع استثمارات االستثمارات ة في أسھم الشركات المدرجة وغیر المدرجة ف ي ال السوق المالی ة والت تم شراؤھا بنی ی

ى االحتفاظ بھا حتى ت تثمار عل ل اس ة. ویصنف ك ة العادل تثمارات بالقیم ذه االس اریخ االستحقاق وال لغرض المتاجرة. وتدرج ھ
ة اإلدارة  إما حدة ضمن ى نی ع الموجودات المتداولة أو الموجودات غیر المتداولة بناء عل ن بی نة واحدة م تثمارات خالل س االس

ى  األولیة الموحدة تاریخ قائمة المركز المالي ة عل ة العادل ي القیم رات ف ل التغی د أو تحم والي. وتقی ى الت ت الحق، عل ي وق أو ف
ى المساھمینحقوق  ل موضوعي عل ة. وفي حال وجود دلی تثمارات،  احتمالی ة االس اض قیم دّدانخف ة لالسترداد  تُح ة القابل القیم

ة لالسترداد عن ھذا االنخفاض وناشئة  ةرخسا بأيویعترف  ،من ھذه االستثماراتالتقدیریة  ة القابل ین القیم رق ب المتمثلة في الف
 في قائمة الدخل األولیة الموحدة. والقیمة الدفتریة 

  
  ح.طریقة المتوسط المرجَّ استخدام تُحتَسُب تكلفة البیع الجزئي لالستثمارات بو
  

 في الشركات الزمیلة اتاالستثمار
تثَمر  الزمیلةإن االستثمارات في الشركات  ة والتشغیلیة للشركات المس رارات المالی ى الق ا عل حیث تمارس المجموعة نفوذا ھامًّ

ین  ا ب راوح م ى  %٢٠فیھا وذلك عندما تمتلك المجموعة عادةً حصة بنسبٍة تت تم  %٥٠إل ا ت تثَمر فیھ ن رأسمال الشركة المس م
  الحصة في النتائج خالل مرحلة تأسیس الشركات الزمیلة.المحاسبة عن  تتموال  المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة.

  
  والمعدات والمصانع الممتلكات

ة. وال تُ التكلفة ناقصً بوالمعدات والمصانع درج الممتلكات تُ  ي القیم اض ف راكم وأي انخف تھلك ا االستھالك المت ة س األراضي تكلف
ى والمصانع ستھلك تكلفة الممتلكات تُ  فیما، قید التنفیذ األعمال اإلنشائیةو المملوكة ت عل ة القسط الثاب دات األخرى بطریق والمع

  نتاجیة المتوقعة للموجودات.مدى األعمار اإل
  

اجي العمرا لطریقة القسط الثابت على مدى وفقً  العقارات المستأجرةتُطفأ التحسینات على  ینات أو  اإلنت ارللتحس د اإلیج دة عق ، م
  ھما أقصر. أیُّ 
  

ل م ىتُحّم یانة عل الح والص اریف اإلص ة ص دخل قائم دة ال ة الموح ة رَ ، وتُ األولی ادة قیم أنھا زی ن ش ي م ینات الت مل التحس س
  الموجودات ذات العالقة أو إطالة أعمارھا بشكل جوھري.

  
  المصاریف المؤجلة

  .رة لالنتفاع بھاقدَّ الفترة المُ طفأ على مدى وتُ مصاریف مؤجلة، فع المستقبلیة الطویلة األجل اذات المن المصاریفعتبر تُ 
  



 

 ٨

   (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  لالستثمار الصناعي شركة الزامل 
    

  (تتمة) -) مدققة(غیر  القوائم المالیة األولیة الموحدةیضاحات حول إ
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٠٣
  

 عملیات تجمیع المنشآت 
تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت باستخدام طریقة االستحواذ. وتُقاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة لمجموع العوض 
المحول، وذلك كما في تاریخ االستحواذ، باإلضافة إلى قیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في المنشأة المستحوذ علیھا. 

وم الجھة المستحوذة بقیاس الحصة غیر المسیطرة في المنشأة المستحوذ علیھا إما بالقیمة وبالنسبة لكل عملیة تجمیع منشآت، تق
العادلة أو بنسبة الحصة في قیمة صافي الموجودات التي یمكن تحدیدھا بذاتھا للمنشأة المستحوذ علیھا. وتدرج تكالیف 

  االستحواذ المتكبدة ضمن المصاریف. 
  

وعندما تقوم المجموعة باالستحواذ على منشأة ما، فإنھا تقیم مدى مالئمة تصنیف وتخصیص الموجودات المالیة المستحوذ 
 علیھا والمطلوبات المالیة المحملة وفقا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ. 

  
قاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة التي تمثل فائض العوض المحول عن القیمة العادلة لصافي موجودات المجموعة القابلة للتحدید وتُ 

المستحوذ علیھا والمطلوبات المحملة. أما إذا كانت قیمة العوض أقل من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة 
  الموحدة. األولیة ة الدخل المستحوذ علیھا، یدرج الفرق في قائم

  
وبعد االعتراف المبدئي، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القیمة. ولغرض اختبار انخفاض 
القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة من خالل عملیات تجمیع المنشآت، وذلك من تاریخ االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات 

المدرة للنقد أو مجموعات من الوحدات المدرة للنقد والتي من المتوقع أن تستفید من عملیات تجمیع المنشآت بصرف  المجموعة
 النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.

 
العملیات ضمن تلك الوحدة، تدرج الشھرة المرتبطة  عندما تشكل الشھرة جزءا من الوحدة المدرة للنقد ویستبعد جزءا من

بالعملیات المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیات المستبعدة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملیات. 
  تفظ بھ من الوحدة المدرة للنقد.وتقاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء المح

 
عترف بالفرق بین سعر البیع وصافي الموجودات زائدا فروقات الترجمة المتراكمة والشھرة في وعند بیع الشركات التابعة، یُ 

  الموحدة. األولیة قائمة الدخل
  

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة
ا موحدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي المجموعة تُجري  د م مراجعة للقیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المتداولة، باستثناء الشھرة، لتحدی

ة  ة القابل دیر القیم تم تق ذا المؤشر، ی ي حال وجود ھ إذا كان ھنالك أي مؤشر یدل على وجود انخفاض في قیمة تلك الموجودات. وف
ة لالسترداد ألحد األصول،  لالسترداد لألصل لتحدید مدى االنخفاض في القیمة (إن ُوجد). وفي حال عدم إمكانیة تقدیر القیمة القابل

ر  ة للنقد التي یعود لھا ذلك األصل. المجموعةتُقدِّ   القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ
  

ون الق دما تك ة لالسترداد عن ة القابل ى القیم ة للنقد) إل ن وتُخفَّض القیمة الدفتریة لألصل (أو للوحدة الُمِدرَّ ل م ة لالسترداد أق ة القابل یم
  القیمة الدفتریة. ویُعترف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة كمصروف عند تكبدھا. 

  
د (أو مجموعة جرَ یُ و درة للنق ة لالسترداد للوحدة الم ة القابل یم القیم ل بتقی ى األق نویا عل ة الشھرة س ي قیم ى اختبار االنخفاض ف

د (أو مجموعة  درة للنق ة لالسترداد للوحدة الم ة القابل اض القیم ال انخف ي ح ا الشھرة. وف ق بھ ي تتعل د) الت درة للنق الوحدات الم
ا، الوحدات المدرة للنقد) عن الق یمة الدفتریة للوحدة المدرة للنقد (أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد) التي تم تخصیص الشھرة لھ

ة الشھرة  ي قیم اض ف ائر الناشئة عن االنخف د الخس یعترف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. علما بأنھ ال یمكن عكس قی
  في الفترات المستقبلیة. 

  
ارة ا د الخس س قی م عك ا ت ل وإذا م ة لألص ة الدفتری ادة القیم تم زی ا، ت ل الحق ة األص ي قیم اض ف ن االنخف ئة ع لناش

د)، ة للنق ِدرَّ دة الُم ة  (الوح اوز القیم ى أال تتج ترداد، عل ة لالس ة القابل ة المعدل ة التقدیری ى القیم ھرة،  إل تثناء الش باس
ا  دھا فیم یتم تحدی ان س ي ك ة الت ة الدفتری ا القیم ت زیادتھ ي تم ة الت ن الدفتری ئة ع ارة ناش أي خس رف ب م یُعت و ل ل

ن  ئة ع ارة الناش د الخس س قی رف بعك ابقة. ویُعت نوات الس ي الس د) ف ة للنق ِدرَّ دة الُم ل (الوح ة األص ي قیم اض ف االنخف
  باستثناء الشھرة، كإیرادات بمجرد تحدیدھا. االنخفاض في القیمة،

  
  
  



 

 ٩

   شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  
    

  (تتمة) -) مدققةیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر إ
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٠٣
  

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم قابلیتھا للتحصیل
ة أصل  موحدة تقییم بتاریخ كل قائمة مركز ماليیُجَرى  اض قیم ة انخف ى احتمالی ل موضوعي عل ك دلی لتحدید فیما إذا كان ھنال

اض  دًّد االنخف دخل. ویُح مالي معین. وفي حال وجود ھذا الدلیل، یُعترف بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة في قائمة ال
  في القیمة على النحو التالي:

  
ة، ناقصا أي بال  أ)  ة العادل ة والقیم ین التكلف رق ب دار الف نسبة لألصول الُمدَرجة بالقیمة العادلة، یمثل االنخفاض في القیمة مق

  . الموحدة خسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة وُمعتَرف بھا سابقا في قائمة الدخل
  

ة م  ب)  ي القیم دفقات بالنسبة لألصول الُمدَرجة بالتكلفة، یمثل االنخفاض ف ة للت ة الحالی ة والقیم ة الدفتری ین القیم رق ب دار الف ق
 النقدیة المستقبلیة المخصومة وفقا لمعدل العائد الراھن في السوق لألصول المالیة المشابھة.

 
ة  ة الدفتری ین القیم رق ب دار الف ل مق ة یمث ي القیم اض ف إن االنخف أة، ف ة المطف ة بالتكلف ول الُمدَرج بة لألص ـ)    بالنس ج

  لقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة وفقا لمعدالت الفائدة الفعلیة األصلي.وا
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
َرف یّ  یُعت ي یتع الغ الت أن المب ات بش ائعبااللتزام اء البض تقبال لق ا مس تلمة ن دفعھ دمات  المس ول أو الخ م الحص ي ت الت

  فواتیر بھا أم ال. تسلمت المجموعة، سواء علیھا
  

  المخصصات 
ذا یُعتَرف  الیف تسویة ھ ون تك ابق، وتك زام (نظامي أو ضمني) نتیجة لحدث س بالمخصصات عندما یكون على المجموعة الت

  االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق.
  

  الضمانات
درج ضمن أوراق  تقید المبالغ كاستحقاقات على أساس تقدیري للوفاء بالتكالیف المستقبلیة المحتملة ضمن التزامات الضمان، وت

  الدفع والحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمخصصات في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة. 
  

  األجنبیة الدخل وضرائبالزكاة 
ة لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، ویُجنَّب أیضً  تخضع المجموعة دخل األجنبی ا مخصص لضریبة ال

دخل  اة وضریبة ال ب مخصص للزك ة للمجموعة. ویُجنَّ ة التابع وفقا لمصالح الضرائب األجنبیة التي تعمل بھا الشركات األجنبی
ف االستحقاقفي القوائم المالیة األولیة على أساس  د استكمال الموق . أّما المبالغ اإلضافیة، إن ُوجدت، التي قد تُصبح مستحقة عن

دخل اة وضریبة ال ل الزك دھا. وتمث ل بمجرد تحدی جَّ ا تُس وي والضریبي، فإنھ ة الزك ة  األجنبی ة األولی وائم المالی ي الق ة ف الُمحّمل
ي الشر منتھا وحص بالشركة الخاصةالموحدة الزكاة  ةالزكاة ف ة و كات التابع دخل األجنبی ة ب الخاصةضریبة ال الشركات التابع

 غیر المسیطرة.  ةالحص ضمندرج ، تُ حصص األقلیة مساھميقة على ، المستحَ المحملة ضریبة الدخلالزكة ا بأن األجنبیة. علمً 
  

  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
ا جنّیُ  دفع وفق تحقة ال الغ المس ود التوظیفب مخصص للمب ة  لعق رات خدمتھم المتجمع وظفین عن فت ة بلتعویض الم اریخ قائم ت

  .األولیة الموحدة المركز المالي
  

 االحتیاطي النظامي
من صافي دخلھا لتكوین احتیاطي یعادل نصف رأس  %١٠طبقا ألحكام نظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تُحّول 

  ویجرى تخصیص االحتیاطي على أساس سنوي بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.والمال. 
  

  یراداتاإلاالعتراف ب
  إیرادات المبیعات 

ل  إیرادات تمثل ن قِب ة م دة والخدمات الُمقدَّم ورَّ واتیر البضاعة الم دیمھا للعمالء،  المجموعةالمبیعات قیمة ف لیمھا أو تق د تس عن
ول  د قب ا عن واتیر بھ ك  العمالءبالصافي بعد حسم الخصومات. ویعترف بإیرادات الخدمات المتعلقة بأوامر التغییر ویصدر ف لتل

  الخدمات. 
  
  



 

 ١٠

   شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  
    

  (تتمة) -) مدققةة األولیة الموحدة (غیر یضاحات حول القوائم المالیإ
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٠٣
  

 (تتمة) االعتراف باإلیرادات
 إیرادات العقود

بة  ذات األسعار الثابتة تمثل إیرادات العقود ب نس القیمة المنسوبَة لقیمة األعمال المنفذة على أساس طریقة نسبة اإلنجاز. وتُحتَس
ة  نَّف قیم د. وتُص تكمال العق ى اس ة حت الیف المتوقع الي التك ى إجم ھ إل ى تاریخ دة حت ة المتكبَّ الیف الفعلی ى التك اًء عل از بن اإلنج

الغ األعمال المنفذة الفائضة عن المبالغ المفوترة كـ "قیمة أ ا المب ة. أم واتیر" ضمن الموجودات المتداول عمال منفذة فائضة عن ف
ذة"  ال منف ة أعم واتیر فائضة عن قیم ـ "ف المفوترة الفائضة عن قیمة األعمال المنفذة بتاریخ قائمة المركز المالي فإنھا تُصنف ك

از ال ة إلنج الیف المتوقع الي التك ل ضمن المطلوبات المتداولة. وفي حال تجاوز إجم بیة، یُحّم رة المحاس ة الفت ي نھای ھ ف د قیمت عق
  في نفس الفترة. األولیة الموحدة إجمالي الخسارة المتوقعة من العقد على قائمة الدخل

  
  المصاریف

یارات ھي تلك التي تتعلق والتوزیع إن مصاریف البیع  وع والضمانات والتخزین وس على وجھ التحدید بموظفي المبیعات والری
ع ومخص التوصیل تثناء الالمصاریف ص الدیون المشكوك في تحصیلھا. وتُصنف جمی الیف األخرى، باس الیف المباشرة وتك تك
 ، كمصاریف عمومیة وإداریة.التمویل

 
  العمالت األجنبیة 

  المعامالت 
جَّ تُ  عودیة س االت الس ة بالری العمالت األجنبی تم ب ي ت امالت الت عودیة ل المع ة الس ة العربی جلة بالمملك آت المس ال المنش ي ح ف

امالت.  حدوثبأسعار التحویل السائدة وقت وبالعمالت األجنبیة في حال الشركات التابعة المسجلة في الدول األخرى وذلك  المع
ز ویُ  ة المرك اریخ قائم ائدة بت ل الس عاد تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمـالت األجنبیة بأسعار التحوی

  . األولیة الموحدةتدرج كافة فروقات التحویل في قائمة الدخل و. األولیة الموحدةالمالي 
  
  ترجمة ال
ى تُ  ة إل ات األجنبی ة للعملی وائم المالی رجم الق االت الت اریخ الری ل بت عار التحوی عودیة بأس ل س الي ك ز م ة مرك ةقائم  أولی

دة اح  موح اریف واألرب رادات والمص بة لإلی رة بالنس ل فت ل لك عر التحوی ط س ات وبمتوس ودات والمطلوب بة للموج بالنس
ائر. وتُ  وق والخس ر حق رجم عناص ةت اة ،الملكی اح المبق دا األرب ا ع ر.  ،فیم ل عنص وء ك د نش ائدة عن عار الس باألس

  .في حقوق المساھمینالترجمة كعنصر مستقل  فروقل سجَّ وتُ 
  

  التقاریر القطاعیة
ة  زیمثل القطاع وحدة قابل ي  للتمیی ذه الوحدةالمجموعةف وم ھ ث تق دیم منتجات أو خدمات ( ، حی البتق دیم قطاع األعم )، أو بتق

ة عن القطاع اقتصادیة محددة (منتجات أو خدمات في نطاق بیئة  ھ المختلف الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره ومنافع
  مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 

  
  ربحیة السھم

یة العائدة لسب ربحیة السھم تُحتَ  ات الرئیس ن العملی رة لعملیات الرئیسیة بقسمة الدخل م ى للفت ددعل ح لع رجَّ األسھم  المتوسط الم
  . الفترة خاللالقائمة 

  

ح لعددصافي الدخل بقسمة صافي دخل الفترة على من سب ربحیة السھم تُحتَ و   . خالل الفترةاألسھم القائمة  المتوسط المرجَّ
  

  التشغیلي یجارعقود اإل
ل  ىالتشغیلي  یجارعقود اإلبموجب  اإلیجارات المستحقة الدفعتُحمَّ دخل عل ة ال ة الموحدة قائم ا ل األولی ة القسطوفق ت  طریق الثاب

  .التشغیلي یجارعلى مدى فترة عقد اإل
  

 العادلة القیم
 ذات للبنـود العمولة أسعـار باستخدام المخصومة النقدیة التدفقات أساس على عمولة تحمل التي للبنود العادلة القیمة تقدیر یتم

 المشابھة. المخاطر وخصائص الشروط
  

تثمارات السوقیة القیمة إلى بالرجوع العادلة القیمة فتُحدَّد المالیة، السوق في الُمْدَرجة غیر لالستثمارات بالنسبة أّما ابھة الس  مش
 عدم حال في العادلة القیمة بمثابة التكلفة وتُعتبر عالقة. ذات أخرى وعوامل المتوقعة المخصومة النقدیة التدفقات أساس على أو

 االستثمارات. لھذه موثوقة عادلة قیمة وجود



 

 ١١

  
   لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة   شركة الزامل

    
  (تتمة) -) مدققةیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر إ

  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٠٣
  

  نتائج الفترة األولیة 
ات الموحد ھامة إلظھار المركز المالي األولي  عدُّ ت المجموعة كافة التعدیالت الالزمة التي تُ أجرَ  ائج العملی ة الموحدةونت  األولی

د ال تُ  ة. وق واحي الجوھری ة بصورة عادلة من كافة الن ائج المالی ر النت ة الموحدةعتب نة ا دقیقًأساًس األولی ة عن الس ائج الفعلی ا للنت
 ككل.

  
  رأس المال ٠٤

  
  لایر سعودي للسھم الواحد.  ١٠سھم) بقیمة  ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ :٢٠١٤سھم ( ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠یتكون رأس المال من 

  
  توزیعات األرباح  ٠٥

  
اریخ  ة السنویة بت ادى اآلخرة  ٢٠اعتمدت الجمعیة العام ق ١٤٣٦جم ـ (المواف ل  ٩ھ ة ٢٠١٥إبری اح نقدی ات أرب ع توزیع م) دف

ات  ٦٠لایر سعودي للسھم الواحد (بقیمة إجمالیة قدرھا  ١بقیمة  ٢٠١٤ختامیة عن عام  ملیون لایر سعودي)، وقد دفعت توزیع
  األرباح بالكامل خالل الفترة الحالیة. 

  
ة ٢٠١٤إبریل  ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ١٦وبتاریخ  اح نقدی ات أرب ع توزیع م) اعتمدت الجمعیة العامة السنویة دف

ات  ٦٠لایر سعودي للسھم الواحد (بقیمة إجمالیة قدرھا  ١بقیمة  ٢٠١٣ختامیة عن عام  ملیون لایر سعودي)، وقد دفعت توزیع
  . في فترة المقارنةاألرباح بالكامل 

  
  االلتزامات المحتملة  ٠٦

  
مانات ا، ض ة عنھ ة، بالنیاب ا المجموع ل معھ ي تتعام وك الت ن أداء أصدرت البن داد وحس ة  س عودي  ١ر٠٣٥بقیم ون لایر س ملی

  ملیون لایر سعودي).  ١ر١٩٢: ٢٠١٤(
  

  موقف الربوط الزكویة  ٠٧
  

و  ٢٠١٣. وال یزال اإلقراران الزكویان عن عامي ٢٠١٢تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكویة حتى عام 
  قید دراسة المصلحة.  ٢٠١٤

  
م احتُ وقد  ى فھ اًء عل اء الزكوي بن ة السعودیة. وتخضع  المجموعةسب الوع ة العربی ي المملك ا ف ول بھ ة المعم ة الزكوی لألنظم

ت األنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، ومن المت ي الوق دة ف ة الجدی ة الزكوی وقع اإلعالن عن األنظم
 .المجموعةالمناسب. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا المصلحة عن اإلقرارات المقدمة من 

  
  
  

 
  
  

   



 

 ١٢

   (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  لالستثمار الصناعي شركة الزامل 
    

  (تتمة) -) مدققةغیر ( القوائم المالیة األولیة الموحدةإیضاحات حول 
  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠

  

  المعلومات القطاعیة ٠٨
  

ق بنشاطات، للمجموعةوفقـا إلجراءات إصدار التقاریر الداخلیة  ا یتعل ال فیم دى المجموعة اعتمدت اإلدارة قطاعات األعم ھا. ول
  القطاعات التالیة:

  
  حسب النشاط: الموجوداتتحلیل المبیعات والدخل من العملیات الرئیسیة وصافي   -أ

  

    
  المبیعات   

    الدخل من العملیات 
  الرئیسیة  

  
  صافي الموجودات

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي    
  باآلالف      باآلالف      باآلالف     

        ٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 
  ٨٢٠ر١٤٤   ١١٥ر٠٣٢   ١ر٢٤٦ر٠٣٧   صناعة المكیفات 

  ١ر٠٠٦ر١٢٣   ٦٨ر٦٠٥   ١ر٢٧٩ر٣٠٠   صناعة الحدید 
  ١٣١ر٣٧٩   ٢٠ر٧٢٣   ١٦٨ر٧٨٩   العزل 

    )١١٣ر١١٥(    )٩ر٦٢١(    ٣ر٦٣٢   المركز الرئیسي
    ١ر٦٨٢ر٥٣١     ١٩٤ر٧٣٩     ٢ر٦٩٧ر٧٥٨   
        

    ٢٠١٤یونیو  ٣٠كما في 
  ٦٨٧ر٠٣٦   ٩٧ر٠٣٧   ١ر١١٣ر٢٦٣   صناعة المكیفات 

  ٩٨٢ر١٥٠   ١٠٤ر٠٧٩   ١ر٢٩٥ر٦٤٦   صناعة الحدید 
  ١٠٣ر٦٢٣   ١٤ر١٠٦   ١٥٢ر٢٧٣   العزل 

  ٢٣ر٥٨٩   )٥ر٩١٦(  ١١٤ر٤٥٣   المركز الرئیسي
    )١١٠ر٣٥٠(    )١٣ر٠٣٧(    ٣ر٢٣٤   
    ١ر٦٨٦ر٠٤٨     ١٩٦ر٢٦٩     ٢ر٦٧٨ر٨٦٩   

  
 تحلیل المبیعات والدخل من العملیات الرئیسیة وصافي الموجودات حسب المواقع الجغرافیة:  - ب

  
      

  المبیعات   
    الدخل من العملیات 

  الرئیسیة  
  لایر سعودي     لایر سعودي      
  باآلالف      باآلالف       

        ٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 
  ١٦١ر٢٤١   ١ر٩٤٠ر٨٢٧     السعودیة 

  ٢١ر٨٨١   ٢٣٠ر٩٧٥     المبیعات المحلیة    
  )٢ر٢٥٦(  ٢٩٩ر٦٠٩     مبیعات التصدیر    

  ١٣ر٦٠٣   ٢٢٢ر٠٣٠     الدول األسیویة األخرى 
    ٢٧٠    ٤ر٣١٧     أوروبا 

    ١٩٤ر٧٣٩    ٢ر٦٩٧ر٨٥٦      
        

    ٢٠١٤یونیو  ٣٠كما في 
    السعودیة 

  ١٤٨ر٤٦٥  ١ر٩٥٥ر٧٦٤     المبیعات المحلیة    
  ١٧ر٦٦٥   ٢٢٥ر٦٦٠     مبیعات التصدیر    

  ١٢ر٧٧٣   ٢٩٥ر٧٢٠     الدول األسیویة األخرى 
  ١٧ر٨٢٠   ١٩٨ر٦٩٤     أفریقیا 
    )٤٥٤(    ٣ر٠٣١     أوروبا 

    ١٩٦ر٢٦٩     ٢ر٦٧٨ر٨٦٩     
  



 

 ١٣

  
   شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة  

    
  (تتمة) -) مدققةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر 

  م ٢٠١٥ یونیو ٣٠
  
  

  أرقام المقارنة ٠٩
  
   بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة. الماضیة الفترةید تصنیف بعض أرقام أعِ 




