
 

 

  
   

  (الزامل للصناعة)شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) والشركات التابعة لها

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةسعالتلفترة 
 وتقرير فحص المراجع المستقل



 

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (

َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ   القوائم المالية األوَّ

  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
  

  
  

 الصفحة جدول المحتويات
  

 ١ تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

َدة الُموَجَزة لية الُمَوحَّ  ٢ قائمة الدخل األوَّ

َدة الُموَجَزة لية الُمَوحَّ  ٣ قائمة الدخل الشامل األوَّ

َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ  ٥-٤ قائمة المركز المالي األوَّ

دة الُموَجَزةقائمة التغيُّرات في حقوق الملكية  ِليَّة الُموحَّ  ٦ األوَّ

دة الُموَجَزة لية الُموحَّ  ٨-٧ قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة الُموَجَزة ِليَّة الُموحَّ  ٢٢-٩ إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

  
  



















٩  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
ِليَّة  َدة الُموَجَزةإيضاحات حول القوائم المالية األوَّ    الُمَوحَّ

     م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
      
     معلومات عن الشركة ٠١

      
لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى  خ في  ٤٠٧وفقًا للقرار الوزاري رقم  شركة مساهمة سعوديةتحوَّ ربيع األول ١٤المؤرَّ

م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت ُمسمَّى شركة الزامل للمباني١٩٩٨يوليو  ٩هـ (الموافق ١٤١٩
لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  هـ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥رقم الحديدية المحدودة. والشركة ُمسجَّ

 م)، ولديها الفرع التالي بالمملكة العربية السعودية:١٩٧٦سبتمبر  ١٤(الموافق 
      

   المدينة التاريخ رقم السجل التجاري
   الدمام هـ١٤٣٥ُجمادى اآلخرة  ٨ ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣

      
   التابعة التالية:لدى الشركة استثمار في الشركات 

 نسبة الملكية الفعلية    
 سبتمبر ٣٠    

٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 
      

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة 
 %١٠٠ %١٠٠  السعوديةالمملكة العربية  -شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل للهياكل الفوالذية المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لألبراج والجلفنة المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لمعدات المعالجة المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة مكونات البناء المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة  -
 - %١٠٠  مصر –شركة التركيبات المعدنية والمقاوالت  -

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة 
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -للمكيفات المركزية مصنع شركة الزامل  -
 %١٠٠ %١٠٠ المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠   المملكة العربية السعودية –شركة اختبار المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الزامل لخدمات الطاقة المحدودة  -
 %١٠٠ %١٠٠  البحرين -شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -

 %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   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  اإلمارات العربية المتحدة –شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 %١٠٠ %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي  –شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م. 

 %١٠٠ %١٠٠  جمهورية مصر العربية –الزامل للهياكل الفوالذية شركة 
 %١٠٠ %١٠٠   الهند -زامل كونستركشن إنديا برايفت ليمتد 

 %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   الهند –شركة الزامل إيركوندشنرز إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية -شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 
 %١٠٠ %١٠٠  سنغافورة -إيشا بي تي إي ليمتد  زامل إندستلایر إنفستمنت

 %٩٢٫٢٧ %٩٢٫٢٧  فيتنام -زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد 
 %٥١ %٥١   المملكة العربية السعودية -مجموعة العزل الخليجية 

 %٥١ %٥١  المملكة العربية السعودية -شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب 
 %٥٠ -  المملكة العربية السعودية –الزامل هدسون المحدودة  شركة

 %٥٠ -  المملكة العربية السعودية –شركة بتروكيم الزامل المحدودة 



١٠  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
ِليَّة  َدة إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ   (تتمة) الُموَجَزةالُمَوحَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
     معلومات عن الشركة (تتمة) ٠١

        
الزامل المحدودة، وعليه، توقفت اْستُْكِملَت خالل الفترة اإلجراءات النظامية المتعلقة بتصفية شركة الزامل هدسون المحدودة وشركة بتروكيم

 المجموعة عن االعتراف باألصول والمطلوبات والحصة غير المسيطرة المتعلقة بهذه الشركات التابعة.
        
ءات وصناعةتُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة الُمدَرجة أعاله (الُمَشار إليها معًا بـ "المجموعة") الحلول الهندسية والتصاميم في مجال اإلنشاو

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

 العزل ومشاريع الطاقة الشمسية.
        

ِليَّة  َدة الُموَجَزةاعتُمدت القوائم المالية األوَّ ٣١م لإلصدار وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠للمجموعة كما في  الُمَوحَّ
 هـ).١٤٤١ربيع األول  ٣م (الموافق ٢٠١٩أكتوبر

        
ة ٠٢     السياسات المحاسبية الهامَّ

        
      أساس اإلعداد

ِليَّة  َدة الُموَجَزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ ) "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية٣٤الُمَوحَّ
دة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ ن القوائم المالية األوَّ ءتهاالسنوية، وينبغي قراالسعودية. وال تتضمَّ

دة السنوية للمجموعة كما في  ٣٠م. باإلضافة إلى أن نتائج عمليات الفترة المنتهية في ٢٠١٨ديسمبر  ٣١جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ
 م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١م ال تمثل بالضرورة مؤشًرا للداللة على نتائج عمليات السنة التي تنتهي في ٢٠١٩سبتمبر 

        
ِليَّة  َدة الُموَجَزةوتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من الُمَوحَّ

األخرى، يُستخدم حساب القيمةخالل الدخل الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين وما بعد التوظيف 
 الحالية االكتواري.

        
ِليَّة  َدة الُموَجَزةوتُْعَرض هذه القوائم المالية األوَّ ب كافة القيم إلى أقرب الُمَوحَّ باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة. وتُقرَّ

 قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك.
        

    المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة
َدة الُموَجَزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المال ِليَّة الُمَوحَّ دة السنوية للمجموعةتتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ ية الُموحَّ

م. ولم تطبِّق المجموعة تطبيقا٢٠١٩يناير  ١م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في 
ًرا ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.  مبّكِ

        
) "عقود اإليجار" الذي يستلزم تعديل القوائم المالية السابقة. وتطبَّق عدة١٦المالي رقم (وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير 

دة الُموَجَزة للمجموعة. ووفقًا لما٢٠١٩تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموحَّ م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األوَّ
 :)، فقد أفُِصَح عن طبيعة هذه التغيُّرات وتأثيرها أدناه٣٤لي رقم (يستلزمه معيار المحاسبة الدو

        
    ) "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
الصادر عن لجنة) ٤) "عقود اإليجار" والتفسير رقم (١٧) َمحلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦يحلُّ معيار المحاسبة الدولي رقم (

) الصادر عن لجنة تفسيرات١٥تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما تشتمل على عقد إيجار" والتفسير رقم (
الت متضمنة الشكل) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير (تقييم جوهر المعام٢٧الحوافز" والتفسير رقم ( -المعايير "عقود اإليجار التشغيلي 

ة عنالنظامي لعقد إيجار". وينصُّ المعيار على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسب
 معظم عقود اإليجار ضمن نموذج قائمة مركز مالي واحد.

        
ر ). وسيستمر١٧) عن معيار المحاسبة الدولي رقم (١٦وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ولم تتغير تغيًرا جوهريًا المحاسبة عن المؤّجِ

ا عقود إيجار تمويلي باستخدام المبادئ ذاتها المنصوص عليها في مع ا كعقود إيجار تشغيلي وإمَّ يارالمستأجرون في تصنيف عقود اإليجار إمَّ
) لم ينشأ عنه تأثير على عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (). ولذا، فإنَّ ١٧المحاسبة الدولي رقم (

 هي المؤجر.
        
        



١١  

  

   ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
ِليَّة  َدة الُموَجَزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ    الُمَوحَّ

       م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         
ة ٠٢      (تتمة) السياسات المحاسبية الهامَّ

         
  (تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة

 
   

     (تتمة) اإليجار") "عقود ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
١) باستخدام طريقة التطبيق باألثر الرجعي الُمعدَّل في تاريخ التطبيق المبدئي ١٦وقد طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

يًا الُمعترف به في تاريخ التطبيقم. ووفقا لهذه الطريقة، فقد طبِّق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار مبدئ٢٠١٩يناير 
اإليجارالمبدئي. ومنذ ذلك الحين، اعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام بالمبلغ المعادل اللتزامات عقود اإليجار، ُمعدَّلةً حسب مبلغ دفعات 

دَ  ة قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرة. وبناًء على ذلك، لمالمدفوعة مقدًما المتعلقة بعقد اإليجار ذلك الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي الُمَوحَّ
 تكن هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت في األرباح المبقاة في تاريخ التطبيق األولي.

         
ل يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي ُحّدِدت و سابقًا بأنَّها عقود إيجار تطبِّقاختارت المجموعة استخدام إجراء عملي في عملية التحوُّ

) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق المبدئي.٤) والتفسير رقم (١٧معيار المحاسبة الدولي رقم (
شهًرا أو أقل وال تتضمن خيار ١٢ واختارت المجموعة أيًضا استخدام إعفاءات االعتراف في عقود اإليجار التي تبلغ مدتها من تاريخ البدء

 شراء ("عقود اإليجار قصيرة األجل") وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل محل العقد ذات قيمة ضئيلة ("األصول ضئيلة القيمة").
         

   / النقص)): م (بالزيادة٢٠١٩يناير  ١) كما في ١٦وفيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
         
لایر سعودي         

 (باأللوف)
        األصول

 ١٣١٬٣١٩      أصول حق استخدام
 )١١٬٨٠٦(      مبالغ مدفوعة مقدًما

 ١١٩٬٥١٣       إجمالي األصول
         

        المطلوبات
 ١١٩٬٥١٣      التزامات عقود إيجار
 ١١٩٬٥١٣      إجمالي المطلوبات

         
ح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة ٢٠١٩يناير  ١كما في   .%٥٫٤٣م، ُخِصَم إجمالي التزامات عقود اإليجار باستخدام المتوسط المرجَّ

         
)، صنَّفت المجموعة كل عقد من١٦للتقرير المالي رقم (ولدى المجموعة عقود إيجار ألراض ومعدات أخرى. وقبل تطبيق المعيار الدولي 

ا كعقد إيجار تشغيلي. وُصنِّف عقد إيجار كعقد إيجار ا كعقد إيجار تمويلي أو إمَّ تمويلي إذا عقود إيجارها (كمستأِجر) في تاريخ بداية العقد إمَّ
صل المستأَجر إلى المجموعة، وإال ُصنِّف كعقد إيجار تشغيلي.كان يترتب عليه تحويل جوهري لكافة المخاطر المنافع المتعلقة بملكية األ

رة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات اإليجار، وُرسملت عقود اإليجار عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّ
عت ُدفعات اإليجار  ما بين فائدة (الُمعتَرف بها كتكاليف تمويل) وانخفاض في التزام عقد اإليجار. وفي عقدإْن كانت أقل من القيمة العادلة. ُووّزِ

لقسط الثابتاإليجار التشغيلي، لم تَُرسمل العقارات المستأَجرة، ولم يُعتَرف بُدفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة ا
 مقدًما ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما. ةمدفوع اتإيجار على مدى فترة عقد اإليجار. واعتُرف بأي

         
)، طبَّقت المجموعة طريقة االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار، باستثناء١٦وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

ل معينة وإجراءات عملية ُمحدَّدةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة  القيمة. وينصُّ المعيار على متطلبات تحوُّ
 طبَّقتها المجموعة.

         
      عقود اإليجار الُمصنَّفة سابقًا كعقود إيجار تمويلي

المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقملم يكْن لدى المجموعة أي التزامات ُمعتَرف بها كالتزامات عقود إيجار تمويلي في تاريخ التطبيق 
)١٦.( 

   



١٢  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
ةالسياسات  ٠٢     (تتمة) المحاسبية الهامَّ

  
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة (تتمة)

  

  
 ) "عقود اإليجار" (تتمة)١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  

        
    عقود اإليجار التي جرى المحاسبة عنها سابقًا كعقود تشغيلي

يجاراعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لتلك عقود اإليجار الُمصنَّفة سابقا كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء عقود اإل
قصيرة وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة. وقد اعتُِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار على أساس القيمة الدفترية كما

اعتُِرَفلو كان المعيار مطبقًا دائًما، بصرف النظر عن استخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي. وفي بعض عقود اإليجار، 
فع ذات صلةبأصول حق االستخدام بناًء على المبلغ الُمعاِدل اللتزامات عقد اإليجار، ُمعدلة حسب أي مبالغ مدفوعة مقدًما وأي مبالغ مستحق الد

دام ُمعدَّلُمعتَرف بها سابقًا لعقد اإليجار. واعتُِرَف بالتزامات اإليجار بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخ
 االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي.

        
   حيث:وطبَّقت المجموعة أيًضا اإلجراءات العملية المتاحة 

        
  استخدمت ُمعدَّل خصم واحد على مجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة بدرجة معقولة. -
 شهًرا في تاريخ التطبيق المبدئي. ١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  -
 المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.استبعدت التكاليف  -
ن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه. - ر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمَّ  استخدمت اإلدراك المتأّخِ
اإليجارية، وبدال من ذلك تُجَرى المحاسبة عناختيار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر  -

 .العناصر اإليجارية وأي عناصر غير إيجارية متعلقة بها كعنصر إيجاري واحد
        

     ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
)، التي ُطبِّقت ابتداًء من تاريخ التطبيق١٦المالي رقم (وفيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 المبدئي:
        
      أصول حق االستخدام 

استعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام). وتُقَ 
بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في التزاماتأصول حق االستخدام 

ة ومدفوعاتعقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّد
الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على اإليجار

رهاملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، تُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عم
 إلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.ا

        
      التزامات عقود اإليجار

على مدى فترة عقد اإليجار.تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع 
وعاتوتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية) ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدف

ة. وتتضمَّن أيًضا مدفوعات اإليجار سعراإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقي
ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة

ل معيَّن، كمصروف في الفترة التي يتسببالمجموعة خيار اإلنهاء. ويُعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ 
 خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد.

        
دة المنصوصوعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائ

يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّضعليها ضمنيًا في عقد اإليجار 
ُمدة عقدحسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في 

 واء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.اإليجار؛ س
        
        
        



١٣  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة  ِليَّة الُمَوحَّ   الُموَجَزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
ة ٠٢     (تتمة) السياسات المحاسبية الهامَّ

  
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة (تتمة)

  

  
 ) "عقود اإليجار" (تتمة)١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

   

        
     (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الجديدة

        
   عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

اإليجار تلك التيتُطبِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمكائن والمعدات (أي عقود 
ن خيار شراء)، وتُطبِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة ١٢تبلغ مدتها  شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّ

تََرف بُدفعات عقود اإليجارلایر سعودي). ويُعْ  ١٨٬٧٥٠القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي تقل عن 
المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد

 اإليجار.
        

َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ َدة الُموَجَزة المبالغ الُمعتَرف بها في قائمة المركز المالي األوَّ ِليَّة الُمَوحَّ  وقائمة الدخل األوَّ
 فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية ألصول حق استخدام المجموعة والتزامات عقود إيجارها والحركة خالل الفترة:

        
        
أصول حق       

 االستخدام
التزامات عقود 

 اإليجار
لایر سعودي       

 (باأللوف)
لایر سعودي 

 (باأللوف)
        

 ١١٩٬٥١٣ ١٣١٬٣١٩    ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 - )١٦٬١٢٩(    مصروف استهالك
 ٤٬٤٦١ -     مصروف فوائد

 )٢٣٬٤٩٥( -     مدفوعات
 ١٠٠٬٤٧٩ ١١٥٬١٩٠    ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في 

        
    .االستخدام أراٍض ومباٍن مستأَجرةتمثل أصول حق 

        
 التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة ٠٣

        
َدة الُموَجَزة للمجموعة من اإلدارة وضع التقديرات واألحكام واالفتراضات التي ِليَّة الُمَوحَّ المبالغتؤثر على  يتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ

المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن
عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في
يالفترات المستقبلية. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية ف

 الفترة التي يُعدَّل فيها التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.
        

اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادرها الرئيسة لعدم التيقن حيال التقدير هي وقد كانت التعديالت الهامة التي أجرتها
دة السنة األخيرة، باستثناء التعديالت الجوهرية الجديدة والمصادر الرئيسة لعدم  التيقن حيال التقديرذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ

 ) أعاله.٢) كما هو ُمبيَّن في إيضاح (١٦لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (فيما يتعلق بتطبيق ا
        
        
        
  

   



١٤  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة  ِليَّة الُمَوحَّ   (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
   اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء ٠٤

        
   فيما يلي بيان بتفصيل إيرادات المجموعة من العقود المبَرمة مع العمالء:

        
  فترة التسعة أشهر المنتهية      

 سبتمبر ٣٠في 
 ُمدقَّقة)(غير 

      ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي       

 باأللوف
لایر سعودي 
 باأللوف

        
 ٢٬٠٨٣٬٣٥٧٢٬١٦٦٬٩٥٩     بيع بضائع

 ٢٨٤٬٥٢٠ ٢٢٠٬٤٧٣    تقديم خدمات
 ٦٤١٬٥٦٦ ٨٤٨٬٨٣٠    إيرادات من عقود طويلة األجل

 ٣٬١٥٢٬٦٦٠٣٬٠٩٣٬٠٤٥   مع العمالء إجمالي اإليرادات من العقود المبَرمة
        

لة للمجموعة لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وموعد االعتراف باإليرادات ُمفَصح عنه  ).١١ا في إيضاح (متسوية اإليرادات الُمفصَّ
        
     الزكاة وضريبة الدخل ٠٥

        
       الزكاة أ)

مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوياحتُسب 
 : بالمثل).٢٠١٨للشركات التابعة السعودية األخرى كل على حدة (

        
بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل حتى عاماتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة 

م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط لم تُصِدرها الهيئة٢٠١٨م حتى ٢٠١٤م، وقُّدِمت اإلقرارات الزكوية عن األعوام من ٢٠١٣
فسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمةبعد. وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لت

 من الشركة.
        

      ضريبة الدخل ب)
تسبتيُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا للمصالح الضريبية التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية. وقد اح
اينة،ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها للوائح الضريبية المعمول بها في الدول المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متب

 وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة المعنية.
        

لةالضريبة  جـ)       المؤجَّ
لة بقيمة  لت المجموعة، خالل الفترة، صافي منفعة ضريبية مؤجَّ لة٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ألف لایر سعودي ( ٥٣سجَّ : صافي مصروف ضريبة مؤجَّ

 .ألف لایر سعودي) ٣٧٩بقيمة 
        
  

   



١٥  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
      ربحية السهم ٠٦

        
ح لعدد األسهم القائمةتُحتسب ربحية السهم األساس والمخفض بقسمة صافي دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على المتوسط  المرجَّ

 خالل الفترة على النحو التالي:
        
  فترة الثالثة أشهر المنتهية     

 سبتمبر ٣٠في 
 (غير ُمدقَّقة)

  فترة التسعة أشهر المنتهية
 سبتمبر ٣٠في  

 (غير ُمدقَّقة)
    ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
        

  خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
 (لایر سعودي باأللوف):    

    

 )٤٦٬٢٥١()١٢٤٬٨٣٩( )٢٣٬٥٧١( )٢٨٬١٣٤(  العمليات المستمرة
 )٥٢٤( - ٩٩٦ -  العمليات المتوقفة

    )٤٦٬٧٧٥()١٢٤٬٨٣٩( )٢٢٬٥٧٥( )٢٨٬١٣٤( 
        

ح      لعدد األسهم القائمة المتوسط المرجَّ
 ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠  إضافات خالل الفترة

        
      ربحية السهم

  ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في 
 الشركة األم    

  
)٠٫٤٧( 

  
)٠٫٣٨( 

  
)٢٫٠٨( 

  
)٠٫٧٨( 

        
     المستمرة ربحية السهم للعمليات

  ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في 
 الشركة األم   

  
)٠٫٤٧( 

  
)٠٫٣٩( 

  
)٢٫٠٨( 

  
)٠٫٧٧( 

        
     ربحية السهم للعمليات المتوقفة

  ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في
 الشركة األم    

  
- 

  
٠٫٠١ 

  
- 

  
)٠٫٠١( 

        
     الممتلكات والمصانع والمعدات ٠٧

        
مليون لایر سعودي (فترة التسعة أشهر ٢٧، أصوًال بتكلفة قدرها ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠اشترت المجموعة، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

لت استهالًكا قدره مليون لایر سعودي)،  ٢٢٫٥: ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠المنتهية في  َدة ٩٠٫٦وحمَّ ِليَّة الُمَوحَّ مليون لایر سعودي على قائمة الدخل األوَّ
  .مليون لایر سعودي) ٩١٫٤: ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠الُموَجَزة (فترة التسعة أشهر المنتهية في 

        
، حدَّدت المجموعة بأنَّ القيمة القابلة لالسترداد لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها في شركة تابعة (زامل ستيل بيلدنغز إنديا٢٠١٦يناير  ١وكما في 

ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية، وعليه، اعتُرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيم ٥٩٬٥٩٠ة قدرها برايفت ليمتد)، والتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ
 ألف لایر سعودي.

        
لالستردادونتيجة الزيادة في حجم المبيعات واستعادة أنشطة الشركة التابعة إلى مستوى التشغيل المعتاد، حدَّدت المجموعة بأنَّ القيمة القابلة 

ة للنقد قد تجاوزت قيمتها الدفترية. وعليه، فقد ُعِكَس قيد  ألف ٤٠٬١٨٤مخصص خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدره لوحدتها الُمِدرَّ
م الختبار القيمة قيد االستخدام، وتُحدَّدت بأنها٢٠١٨يونيو  ٣٠لایر سعودي خالل الفترة الحالية. وقد أُخِضعَت القيمة القابلة لالسترداد كما في 

على أساس %١٨٫٨٢ام للوحدة الُمِدَرة للنقد، ُخِصَمت التدفقات النقدية عند نسبة عند مستوى الوحدة الُمِدَرة للنقد. وعند تحديد القيمة قيد االستخد
 ما قبل الضريبة.

        
  

   



١٦  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
        
     (تتمة) الممتلكات والمصانع والمعدات٠٧

        
ة للنقد،وحدَّدت المجموعة أنَّ القيمة القابلة لالسترداد لممتلكات شركة تابعة (شركة مكونات البناء) ومصانعها ومعداتها، والتي تعتبر وحدة مُ  ِدرَّ

يبةالدفترية. واحتُسبَت القيمة القابلة لالسترداد بناًء على القيمة قيد االستخدام للوحدة للمدرة للنقد باستخدام معدل خصم ما قبل الضرأقل من قيمتها 
مليون لایر سعودي خالل الفترة الحالية. واعتُرف بالمبلغ ٥٫٦. ونشأ عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها %١٣٫٦٥بنسبة 

دة.في   قائمة الدخل الُموحَّ
        
      رأس المال٠٨

        
لایر سعودي للسهم ١٠: بالمثل) بقيمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٦٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 

 الواحد.
        
     االلتزامات المحتملة٠٩

        
ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي ( ١٬١٦١أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 

 مليون لایر سعودي). ١٬٠٧٩: ٢٠١٨
        

    المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠١٠
        

ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها منتمثل الجهات 
ةقِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. والشركة األم الرئيسة المالكة للمجموعة هي شركة مجموعة الزامل القابض

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. عوديةشركة مساهمة س(  مقفلة)؛ وهي شركة ُمسجَّ
        

وتجري المجموعة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي. وفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة في
َدة  لية الُمَوحَّ  الُموَجَزة:قائمة الدخل األوَّ

        
  
  

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة

  
  

 طبيعة المعامالت

فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

 (غير ُمدقَّقة)
      ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي       

 باأللوف
لایر سعودي 
 باأللوف

      الشركة األم الرئيسة المالكة
 ٢٬٨٨٣ ١٬١٠٧  مبيعات الزامل القابضةشركة مجموعة 

 ٥ ٥٧٧  مشتريات    
      المشروع المشترك

 ١٬٩٨١ ٢٣٬٢٣٠  مبيعات شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة
        

 ٥٬٨٩٦ ٩٬٧٥٦  مبيعات  جهات ذات عالقة أخرى
 ١٥٬٧٢٢ ١٧٬٤٢٦  مشتريات    
        

 ألف لایر سعودي). ٥٬٢٦٠: ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ألف لایر سعودي ( ٥٬٢٩١بلغت مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 
        

غيرترة تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع جهات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من ِقبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نهاية الف
 مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.

        
٩٥٬٠٥١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ١١٠٬٤٨٢م بقيمة ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 

ِليَّة  َدة الُموَجَزةألف لایر سعودي) ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األوَّ ، فيما أُْدِرَجت المبالغ المستَحقة إلى جهات ذاتالُمَوحَّ
ألف لایر سعودي) ضمن الحسابات الدائنة ٢١٬٨٤١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٢٧٬٥٤٣م بقيمة ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠عالقة كما في 

ِليَّة  َدة الُموَجَزةفي قائمة المركز المالي األوَّ  .الُمَوحَّ



١٧  

 

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةالزامل لالستثمار الصناعي ( شركة
ِليَّة  َدة الُموَجَزةإيضاحات حول القوائم المالية األوَّ   (تتمة) الُمَوحَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      المعلومات القطاعية ٠١١
         

فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها أربعة قطاعات قابلة لإلفصاح على ألغراض اإلدارة،
 النحو التالي:

         
المركزيةقطاع صناعة مكيفات الهواء، الذي يُزاِوُل أعمال إنتاج المكيفات الشباك والمكيفات الجدارية المنفصلة (السبلت) والمكيفات  •

واألفران التي تعمل بالكهرباء والغاز والمجففات األوتوماتيكية واألفران الميكروويف وأنابيب / قنوات الهواء للمكيفات والثالجات
 المنزلية والغساالت األوتوماتيكية وتركيب وصيانة وتشغيل وتأجير أجهزة تكييف الهواء والتبريد.

         
والصلب، الذي يُزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وإنشاء وإدارة وتشغيل المطارات والمستودعات وإنشاءقطاع الحديد  •

المباني والهياكل وتقديم خدمات الحماية من الحريق لها وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأعمال األلواح المعدنية والمعدات
 ة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائية.الثقيلة وقطع الغيار الخاص

         
قطاع صناعة مواد العزل، الذي يُزاِوُل إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك األلياف الزجاجية الستخدامها في العزل الحراري •

المعزولة مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل الهندسية البالستيكية الرغوية.لمكيفات الهواء المركزية واألنابيب 
         
 قطاع الشركات والخدمات األخرى، الذي يُزاِوُل أعمال تقديم خدمات الشركات والخدمات المشتركة وأنشطة التدريب واالستثمار. •
         

ع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية القابلة لإلفصاح عنها المذكورة أعاله. يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغي لية لوحداتلم تُجمَّ
اُس علىالعمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس اإليرادات، ويُق

ِليَّة  َدة الُموَجَزةأساس ثابت في القوائم المالية األوَّ  .الُمَوحَّ
  

   



١٨  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١
         

        قطاعات األعمال:
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 (لایر سعودي باأللوف)
  صناعة  

 المكيفات 
  صناعة 
 الحديد

  صناعة
 العزل 

قطاع الشركات
والخدمات 
 األخرى

إجمالي 
 القطاعات

التعديالت 
واالستبعادات

دة  الُموحَّ

اإليرادات من العقود المبَرمة مع
 العمالء:

       

٣٬١٥٢٬٦٦٠ - ٣٬١٥٢٬٦٦٠ ٥٬٢١٣ ٢٠٧٬٧٣٠ ١٬٦٩٠٬٦١٩ ١٬٢٤٩٬٠٩٨ عميل خارجي
 - )١٤٬٣١٦( ١٤٬٣١٦ ١٬٢٧٤ ١٣٬٠٤٢ - - فيما بين القطاعات

  ٣٬١٥٢٬٦٦٠ )١٤٬٣١٦( ٣٬١٦٦٬٩٧٦ ٦٬٤٨٧ ٢٢٠٬٧٧٢ ١٬٦٩٠٬٦١٩ ١٬٢٤٩٬٠٩٨
  

 إيرادات عقد إيجار تمويلي
  

١١٬٣٢٣ 
  
- 

  
- 

  
- 

  
١١٬٣٢٣ 

  
- 

  
١١٬٣٢٣ 

٣٬١٦٣٬٩٨٣ )١٤٬٣١٦( ٣٬١٧٨٬٢٩٩ ٦٬٤٨٧ ٢٢٠٬٧٧٢ ١٬٦٩٠٬٦١٩ ١٬٢٦٠٬٤٢١ إجمالي اإليرادات
         

       موعد االعتراف باإليرادات:
٢٬٠٩٤٬٦٨٠ )١٤٬٣١٦( ٢٬١٠٨٬٩٩٦ ٦٬٤٨٧ ٢٢٠٬٧٧٢ ١٬٢٦٣٬٦٣٠ ٦١٨٬١٠٧ عند مرحلة زمنية

١٬٠٦٩٬٣٠٣ - ١٬٠٦٩٬٣٠٣ - - ٤٢٦٬٩٨٩ ٦٤٢٬٣١٤ ساعات عمل إضافية
  ٣٬١٦٣٬٩٨٣ )١٤٬٣١٦( ٣٬١٧٨٬٢٩٩ ٦٬٤٨٧ ٢٢٠٬٧٧٢ ١٬٦٩٠٬٦١٩ ١٬٢٦٠٬٤٢١
         

 ٣٦٥٬٦٥٨ ١٬٢٨٨ ٣٦٤٬٣٧٠ )٢٧٢( ٦٦٬١٤٩ ٢١٣٬٣٣٨ ٨٥٬١٥٥ إجمالي الربح (الخسارة)
         

  (الخسارة التشغيلية) / الدخل 
 التشغيلي   

  
)٧٣٬٠٣٠( 

  
١٬٩٨٠ 

  
٢٣٬٧٤٢ 

  
)١٤٬٦٨٤( 

  
)٦١٬٩٩٢( 

  
١٬٢٨٨ 

  
)٦٠٬٧٠٤( 

         
       اإليرادات (المصاريف) غير الموزعة:

       حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
       ٤٬٩٩٥ 

 ٥٬١٣٣       دخل آخر، بالصافي
 )٨٥٬٥٦٣(       تكاليف تمويل

 ٣٤٬٥٨٤    عكس قيد مخصص انخفاض في قيمة أصول غير متداولة، بالصافي
)١٠١٬٥٥٥(      الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

 )١٣٬٥٣٧(       زكاة وضريبة دخل
)١١٥٬٠٩٢(       صافي خسارة الفترة

         
  

   



١٩  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم  ِليَّة الُمَوحَّ   المالية األوَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١
         

        :(تتمة) قطاعات األعمال
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 باأللوف) (لایر سعودي
  صناعة  

 المكيفات 
  صناعة 
 الحديد

  صناعة
 العزل 

قطاع الشركات
والخدمات 
 األخرى

إجمالي 
 القطاعات

التعديالت 
واالستبعادات

دة  الُموحَّ

 اإليرادات من العقود المبَرمة مع 
 العمالء:    

       

٣٬٠٩٣٬٠٤٥ - ٣٬٠٩٣٬٠٤٥ ٧٬٧٠٤ ٢١٢٬٣٢٦ ١٬٥٢٩٬٣٢٧ ١٬٣٤٣٬٦٨٨ عميل خارجي
 - )١٤٬٣٤٥( ١٤٬٣٤٥ ٣٬٩١٩ ١٠٬٤٢٦ - - فيما بين القطاعات

  ٣٬٠٩٣٬٠٤٥ )١٤٬٣٤٥( ٣٬١٠٧٬٣٩٠ ١١٬٦٢٣ ٢٢٢٬٧٥٢ ١٬٥٢٩٬٣٢٧ ١٬٣٤٣٬٦٨٨
 ١٢٬٠٢٢ - ١٢٬٠٢٢ - - - ١٢٬٠٢٢ إيرادات عقد إيجار تمويلي

٣٬١٠٥٬٠٦٧ )١٤٬٣٤٥( ٣٬١١٩٬٤١٢ ١١٬٦٢٣ ٢٢٢٬٧٥٢ ١٬٥٢٩٬٣٢٧ ١٬٣٥٥٬٧١٠ اإليراداتإجمالي 
         

       موعد االعتراف باإليرادات:
٢٬٤٥١٬٤٧٩ )١٤٬٣٤٥( ٢٬٤٦٥٬٨٢٤ ١١٬٦٢٣ ٢٢٢٬٧٥٢ ١٬٢٤٦٬٣٦٨ ٩٨٥٬٠٨١ عند مرحلة زمنية

 ٦٥٣٬٥٨٨ - ٦٥٣٬٥٨٨ - - ٢٨٢٬٩٥٩ ٣٧٠٬٦٢٩ ساعات عمل إضافية
  ٣٬١٠٥٬٠٦٧ )١٤٬٣٤٥( ٣٬١١٩٬٤١٢ ١١٬٦٢٣ ٢٢٢٬٧٥٢ ١٬٥٢٩٬٣٢٧ ١٬٣٥٥٬٧١٠
         

 ٤٨٠٬٠٢٠ ١٬٣٣٧ ٤٧٨٬٦٨٣ ٢٬٢٥٠ ٦٤٬٩٩٦ ٢٢١٬٨٥٨ ١٨٩٬٥٧٩ إجمالي الربح
         

 ٤٣٬٢٧٨ ١٬٣٣٧ ٤١٬٩٤١ )١٤٬٩٤٣( ١٧٬٦١٦ ١٠٬٥١٨ ٢٨٬٧٥٠ إيرادات (خسارة) تشغيلية
         

       اإليرادات (المصاريف) غير الموزعة:
       حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

       )٦١٦( 
 ٢٥١       دخل آخر، بالصافي

 )٧٠٬٣٦٩(       تكاليف تمويل
 )٢٧٬٤٥٦(      الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

 )١٣٬٠٧٦(       زكاة وضريبة دخل
 )٥٢٤(       المتوقفةالعمليات 

 )٤١٬٠٥٦(       صافي خسارة الفترة
         
   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في   

 (لایر سعودي باأللوف)
 

  صناعة   
 المكيفات

  صناعة 
 الحديد

  صناعة
 العزل 

قطاع الشركات
والخدمات 
 األخرى

إجمالي 
 القطاعات

التعديالت 
واالستبعادات

دة  الُموحَّ

         
٥٬٩٦٦٬٧٩٩ )٤٦٩٬٨٢٤( ٦٬٤٣٦٬٦٢٣ ٦٨٦٬٠٠٣ ٥١٠٬٥٢٠ ٢٬٤٦٧٬٨٥٧ ٢٬٧٧٢٬٢٤٣ إجمالي األصول

٤٬٤٧٣٬٢٢٩ )٥٠٤٬٥٥٣( ١٬١١٦٬٠٤٦٤٬٩٧٧٬٧٨٢ ٢٠٧٬٦٧٧ ١٬٦١٣٬٣٠٢ ٢٬٠٤٠٬٧٥٧ إجمالي المطلوبات
         

        أخرى
  استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك   
  

١١٬٧٥٠ 
  
- 

  
- 

  
٧٨٬٦٢٩ 

  
٩٠٬٣٧٩ 

  
- 

  
٩٠٬٣٧٩ 

 ٢٦٬٩٨٨ - ٢٦٬٩٨٨ ٣٥٣ ٥٬٠٠٢ ١٢٬٨٥٣ ٨٬٧٨٠ مصاريف رأسمالية
         
         
  

   



٢٠  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١
       
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   

 (لایر سعودي باأللوف)
  صناعة  

 المكيفات
  صناعة
 الحديد

  صناعة
 العزل

قطاع الشركات
والخدمات 
 األخرى

إجمالي 
 القطاعات

التعديالت 
واالستبعادات

دة  الُموحَّ

         
٥٬٧٦٣٬٢١١ )٣٩٠٬٠٥٤( ٦٬١٥٣٬٢٦٥ ٧٠٠٬٣٥٥ ٥٤٧٬٠٦٣ ٢٬١١٣٬٤٠٥ ٢٬٧٩٢٬٤٤٢ إجمالي األصول

٤٬١٣٩٬٠٩٦ )٣٧٢٬١٧٣( ٤٬٥١١٬٢٦٩ ٩٩٨٬٩٢٢ ٢٣٠٬٧٥٤ ١٬٢٩٣٬٠٦٠ ١٬٩٨٨٬٥٣٣ إجمالي المطلوبات
         

        أخرى
       

  استثمار في شركات زميلة 
 ومشروع مشترك    

  
١١٬١٣٦ 

  
- 

  
- 

  
٧٤٬٢٤٨ 

  
٨٥٬٣٨٤ 

  
- 

  
٨٥٬٣٨٤ 

 ٣٥٬٥٤٢ - ٣٥٬٥٤٢ ١٬٠٥١ ٧٬٢٧٣ ١٥٬٥٢٨ ١١٬٦٩٠ ةرأسمالي مصاريف
         

ستبعاداتتُحَذف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، وتُظَهر في عمود "تعديالت واستبعادات". وتعتبر جميع التعديالت واال
األصولاألخرى جزًءا من التسويات التفصيلية المعروضة أدناه. وتتألف المصاريف الرأسمالية من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات و

 غير الملموسة.
         

        المعلومات الجغرافية
  لفترة التسعة أشهر المنتهية       

 سبتمبر ٣٠في  
       ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي        

 باأللوف
لایر سعودي 
 باأللوف

          
        اإليرادات من العمالء الخارجيين:

٢٬٣٩٤٬١٣٣  ٢٬٤٣٨٬٥٩٨      المملكة العربية السعودية
 ٤٧٣٬٥١٨  ٤٦٥٬٥٥٣      الدول األسيوية األخرى

 ٢٣٧٬٤١٦  ٢٥٩٬٨٣٢       أفريقيا
       ٣٬١٠٥٬٠٦٧  ٣٬١٦٣٬٩٨٣
          
 سبتمبر ٣٠       

٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 
لایر سعودي        

 باأللوف
لایر سعودي 
 باأللوف

          
        األصول التشغيلية غير المتداولة:

 ٨٥٣٬١٨٨  ٨٢٧٬٩٠٨      المملكة العربية السعودية
 ٩٥٬٦٤٨  ٢٠٤٬٥٩٠      الدول األسيوية األخرى

 ٧٤٬٧٠٥  ٧٤٬٢١٠       أفريقيا
       ١٬٠٢٣٬٥٤١  ١٬١٠٦٬٧٠٨
          

رى.ولهذا الغرض، تتألف األصول التشغيلية غير المتداولة من الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام واألصول غير الملموسة األخ
          
  

   



٢١  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة (تتمة) ِليَّة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٢
          

عنها، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخالت المستوى األدنىتُصنَّف كافة األدوات المالية، التي يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح 
ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:  والهامَّ

          
   المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. -
تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير المستوى الثاني: طرق -

 مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. -

 
الية، لم تكن هناك أصول أو مطلوبات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء أدوات حقوق الملكية بالقيمةوكما بتاريخ القوائم الم

 الث.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تمثل أسهًما غير ُمدَرجة في السوق المالية، حيث قُيِّمت باستخدام آلية تقييم المستوى الث
          

لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات المدينة تتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه وأدوات حقوق الملكية الُمسجَّ
القصيروصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي وبعض األصول المتداولة األخرى، فيما تتألف المطلوبات المالية من القروض ألجل والقرض 

 ة.األجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتقارب القيم العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية قيمها الدفتري
          

 الدخل الشامل اآلخر:فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة ألدوات حقوق ملكية المجموعة بالقيمة العادلة من خالل 
          
 قياس القيم العادلة باستخدام      
  القيمة     

 الدفترية
  القيمة 
 العادلة

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

  المستوى
 الثالث 

لایر سعودي     
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

سعودي لایر 
 باأللوف

        ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠
     أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٤٠٬٥٣٨ - - ٤٠٬٥٣٨ ٤٠٬٥٣٨   بالقيمة العادلة
    ٤٠٬٥٣٨ - - ٤٠٬٥٣٨ ٤٠٬٥٣٨ 
         
 قياس القيم العادلة باستخدام      
  القيمة    

 الدفترية 
  القيمة 
 العادلة

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 الثالث

لایر سعودي     
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

لایر سعودي
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
     أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٤٠٬٥٣٨ - - ٤٠٬٥٣٨ ٤٠٬٥٣٨   بالقيمة العادلة
    ٤٠٬٥٣٨ - - ٤٠٬٥٣٨ ٤٠٬٥٣٨ 
         

م باستخدام٢٠١٨ديسمبر  ٣١جرى قياس القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في أسهم حقوق الملكية غير الُمدَرجة في السوق المالية كما في 
ة).  وقدَّرت المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول الُمعدَّلة كماالمستوى الثالث (المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامَّ

ن طريقة صافي األصول الُمعدَّلة الوصول إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية لشركة مستثَمر فيها بالرجوع٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  م. وتتضمَّ
 م.٢٠١٨ديسمبر  ٣١عتقد اإلدارة عدم وجود أي تغيُّرات جوهرية في قيمة االستثمار منذ إلى القيمة العادلة ألصولها ومطلوباتها. وت

         
       األحداث الالحقة ٠١٣

         
هام على المركز المالي م قد يكون لها تأثير٢٠١٩يونيو  ٣٠من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في 

َدة الُموَجَزة. ِليَّة الُمَوحَّ  للمجموعة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ
         
  



٢٢  

  ) وشركاتها التابعةشركة مساهمة سعوديةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (
َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ   (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

        م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 
         

      أرقام المقارنة ٠١٤
         

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


