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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة إيضاحات حول       القوائم المالية الموحَّ
         2020ديسمبر  31في 

          
         معلومات حول الشركة  01

          
لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي )"الشركة"( إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم  ربيع األول  14المؤرخ في  407تحوَّ

م(. وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية 1998يوليو    9)الموافق  هـ  1419
 المحدودة. 

          

لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  سبتمبر  14هـ )الموافق 1396رمضان  19وتاريخ  2050004215والشركة ُمسجَّ
 م(، ولديها الفرع التالي في المملكة العربية السعودية: 1976

          

     الموقع     التاريخ    رقم السجل التجاري 
     الدمام   هــ 1435جمادى اآلخرة  8  2050099363

          

       لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية: 
 الملكية الفعليةنسبة        

       2020  2019 
          

 %100  % 100      المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل للحديد القابضة 
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة المحدودة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -الفوالذية المحدودة شركة الزامل اإلنشائية للهياكل   -
 %100  % 100      المملكة العربية السعودية   -شركة الزامل لألبراج والجلفنة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل لمعدات المعالجة المحدودة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية   -شركة مكونات البناء المحدودة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية المحدودة  -
 %100  % 100  المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة  -
 %100  % 100    جمهورية مصر العربية -والمقاوالت شركة التركيبات المعدنية  -

 %100  % 100    المملكة العربية السعودية   -شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة 
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية المحدودة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية -المركزية المحدودة شركة الزامل للمكيفات   -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -
 %100  % 100      المملكة العربية السعودية  -شركة اختبار المحدودة  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية -المحدودة الشركة الشرقية للتبريد المركزي  -
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية   -شركة الزامل لخدمات الطاقة المحدودة  -
 %100  % 100    البحرين  -شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -

 %100  % 100    المملكة العربية السعودية -الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري 
 %100  % 100      المملكة العربية السعودية   -شركة العزل الثانية المحدودة  -
 %51  %51      المملكة العربية السعودية  -مجموعة العزل الخليجية  -
 %51  %51    المملكة العربية السعودية -المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة  -

 %100  % 100      جمهورية مصر العربية -شركة الزامل للمباني الحديدية 
 %100  % 100      الصين -الزامل ستيل بلدنجز )شنغهاي( كومباني ليمتد 

 %100  % 100      الهند   -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
 %100  % 100      الهند  -ليمتد  زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت 
 %100  % 100      اإلمارات العربية المتحدة  -شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 %100  % 100    اإلمارات العربية المتحدة  -أبوظبي  -شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م 
 %100  % 100      جمهورية مصر العربية -شركة الزامل للهياكل الفوالذية 

 %100  % 100      الهند  -زامل كونستركشن إنديا برايفت ليمتد 
 %100  % 100      الهند   -زامل إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد 

 %100  % 100    المملكة العربية السعودية   -معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي 
 %100  % 100      الهند  -برايفت ليمتد شركة الزامل إيركوندشنز إنديا 

 %100  % 100    المملكة العربية السعودية -شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 
 %100  % 100    سنغافورة  -شركة الزامل إندستلاير إنفيستمسنت إيشا بي تي إي ليمتد 

 %92.27  % 92.27      فيتنام  -فيتنام ليمتد كومباني  زامل ستيل بيلدنغز 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
         معلومات حول الشركة )تتمة( 01

            
صناعة وتعديل مواد  تُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة المدرجة أعاله )المشار إليها معا بـ "المجموعة"( الحلول الهندسية والتصاميم في مجال اإلنشاءات و

لتجارية والصناعية والسكنية وأبراج  البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة للتطبيقات ا 
 االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاريع الطاقة الشمسية.

 
دة للمجموعة كما في   هــ(  1442شعبان    5م )الموافق  2021مارس    18بتاريخ    2020ديسمبر   31بناًء على مجلس اإلدارة، اعتُِمَدت القوائم المالية الموحَّ

 لغرض إصدارها. 
            

         السياسات المحاسبية الهامة  02
            

          أساس اإلعداد 
دة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األأُِعدَّت هذه  خرى المعتَمدة من القوائم المالية الموحَّ

 العربية السعودية"(.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة  
            

          أساس القياس 
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة   من خالل الدخل الشامل اآلخر، على وتُعَدُّ هذه القوائم المالية الموحَّ

 لقيمة الحالية االكتوارية.أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات ا
 

ب كافة ال دة باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة. وتُقرَّ قيم إلى أقرب قيمة باأللوف  تُْعَرض هذه القوائم المالية الموحَّ
 ما لم يُذكر خالف ذلك. 

 
          أساس التوحيد 

دة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في تمثل هذه القوائم   ض المجموعة، أو يكون  2020ديسمبر  31المالية الموحَّ . تتحقق السيطرة عندما تتعرَّ
ا على  طرتهلها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سي

 الشركة المستثمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على الشركة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:
 
 ، سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات الصلة( -
ض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،  -      تعرَّ
   قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  -
            

االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا  
لديها سيطرة    التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان

 على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 
 
 التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،الترتيب  -
       الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى،  -
       حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  -
            

تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنصر واحد  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت 
عندما تفقد   أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد 

الشركة التابعة. تُْدَرُج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل  المجموعة السيطرة على  
دة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة ا  لتابعة.السنة في القوائم المالية الموحَّ

            
ع الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وج ود  يُوزَّ

سياساتها المحاسبية مع عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى 
صاريف السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول وااللتزامات فيما بين المجموعة وكذلك حقوق الملكية والدخل والم

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          أساس التوحيد )تتمة(

 يُحاَسُب عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 
            

وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( وااللتزامات والحصة غير 
دة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ  المسيطرة وغيرها من   مكونات حقوق الملكية، بينما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل الموحَّ

 به بالقيمة العادلة. 
            

دة وضمن حقوق  تُمث ُِل الحصة غير المسيطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة  وتُْدَرج في قائمة الدخل الموحَّ
دة، وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في المجموعة.   ملكية المساهمين في قائمة المركز المالي الموحَّ

            
         ممتلكات ومصانع ومعدات / االستهالك 

والممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض  تُْدَرُج األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ  
ن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة ب المشاريع في القيمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّ

جل في حال استيفاء معايير االعتراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصانع والمعدات على فترات،  اإلنشائية طويلة األ
يمة فإن المجموعة تستهلك هذه األجزاء بناًء على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيسي، يُعتَرف بتكلفته ضمن الق

كات والمصانع والمعدات كجزء مستبدل في حالة استيفاء معايير االعتراف. ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الدفترية للممتل
دة عند تكبدها. تُْدَرُج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة من سحب أصل ما من الخدمة بعد استخدامه في تكلفة األص ل ذي العالقة قائمة الدخل الموحَّ

 حال استيفاء معايير االعتراف بمخصص ما.  في
            

 يُحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول على النحو التالي: 
            

      سنة  40إلى  20  مبان على أراض مستأجرة -
       سنة 20إلى  5   مكائن -
       سنوات  5إلى  3  وتركيبات ومعدات أثاث   -
       سنوات  3   سيارات -
            

فع مستقبلية يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام ُمْعتََرف به مبدئيًا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منا
أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع  متوقعة من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي 

دة عند التوقف عن االعتراف باألصل. وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتا جية للممتلكات  والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحَّ
 كها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما. والمصانع والمعدات وطُرق استهال

            

          عقود إيجار 
          المجموعة كمستأجر 

باألصول تطبق المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة 
منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات 

 العالقة. 
            

          أصول حق استخدام 
التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتُقَاس تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي 

لتزامات  أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس ا 
ات اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ودفعات اإليجار عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزام

رة عقد  الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. تُستهلك أصول حق االستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى فت
 أقل. اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المتوقعة، أيهما 

            

         سنة 30إلى  5 أراض  -
         سنوات  5إلى  3 مبان -
            

تسب  إذا نُقلت ملكية األصول المؤجرة إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، فإن االستهالك يُح
 لألصل. باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر  
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02
            

          عقود إيجار )تتمة(
           التزامات إيجار 

د اإليجار. تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عق
حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار المتغي ِرة وتشتمل دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي 

ن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارسة خ يار الشراء التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ
نهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومبالغ الغرامات المدفوعة إل

( في الفترة التي إنهاء العقد. ويُْعتََرُف بدفعات اإليجار المتغي ِرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصاريف )ما لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون
 يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد. 

            
لفائدة وعند حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي الخاص بها عند بدء عقد اإليجار ألن ُمعدَّل ا 

اإليجار ليعكس إطفاء الفائدة المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد 
تغير في مدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو 

في المؤشر أو المعدل الُمستخدم في تحديد هذه عقد اإليجار وتغيير في دفعات اإليجار )مثل التغيرات في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير 
 الدفعات( أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل محل العقد. 

            
       عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
إيجارها قصيرة األجل للمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار التي تبلغ  تُطب ِق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود 

شهًرا أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تتضمَّن خيار شراء(. وتُطب ِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة  12مدتها 
القيمة. ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود    القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة

 اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
            

          خيارات التمديد واإلنهاء 
تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافًزا اقتصاديًا تشجيعيًا لممارسة خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار، 

ن تمديد عقد  التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. وال تُْدَرُج خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء ضمن مدة اإليجار إال إذا كا
عيد  دم إنهائه مؤكًدا إلى حد معقول. تُقي ُِم المجموعة عند بدء اإليجار، ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد. وتُ اإليجار أو ع

 المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة. 
            

          تكاليف اقتراض 
تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا لالستخدام    تَُرْسَملُ 

 أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة األصل. وتُحمَّل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تحدث فيها. وتتألف
 يف االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال. تكال
            

         استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 
ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في   قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذًا هامًّ

 المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 
            

المشروع   يُعَدُّ المشروع المشترك نوًعا من اتفاقية مشتركة حيث يكون ألطرافها، التي لديها سيطرة مشتركة على االتفاقية، حقوقًا في صافي أصول
بشأن  المشترك. وتتمثل السيطرة المشتركة في مشاركة متفق عليها تعاقديًا في السيطرة على اتفاقية، حيث ال تُوَجد إال عندما تتطلب القرارات 

 العمليات ذات العالقة موافقة جماعية من األطراف المشاركة في السيطرة.
            

النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. إن االعتبارات المرعية عند تحديد 
تََرُف يُحاَسُب عن استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة ومشروعها المشترك وفقًا لطريقة حقوق الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُعْ 

ة ومشروع مشترك مبدئيًا بالتكلفة. وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض االعتراف بالتغيُّرات في حصة المجموعة باالستثمار في شركة زميل
رك في من صافي أصول الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ. تُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشت

 لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.  القيمة الدفترية
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  02
            

       استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك )تتمة(
دة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ويُظَهر أي تغير في الدخل الشامل اآلخر  وتُظِهر قائمة الدخل الموحَّ

حقوق ملكية لهذه الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضاًل عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغي ِر ُمْعتََرف به مباشرة في  
 الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تعترف المجموعة بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية

دة. وتُحذف األرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشتر  ك في حدود  الموحَّ
حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ويُظَهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة والمشروع المشترك في   

دة خارج الربح التشغيلي، وهو يَُمث ُِل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التاب عة للشركة قائمة الدخل الموحَّ
 الزميلة أو المشروع المشترك. 

            
ديالت على وتُعدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية الُمْفَصح عنها للمجموعة. وعند الضرورة، تُجرى تع

 المجموعة.السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل 
            

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة استثمارها في 
د المجموعة فيما إذا كان هناك دليل  موضوعي على أن االستثمار في شركتها الزميلة ومشروعها المشترك. وكما بكل تاريخ قوائم مالية، تحد ِ

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب  
كـ "حصة في ربح شركة زميلة  الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها الدفترية، ثم تعترف بالخسارة 

دة. وعند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، ت قوم  ومشروع مشترك" في قائمة الدخل الموحَّ
ركة الزميلة أو المشروع المشترك المجموعة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به. ويُعتَرف بأي فرق بين القيمة الدفترية للش

دة. عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة ال   دخل الموحَّ
            

         صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي 
ل المجموعة بشكل تُعدُّ االتفاقية عقد  ِ إيجار تمويلي عندما تقرر المجموعة أن اتفاقية تبريد مياه معينة تمثل أو تتضمن عقد إيجار، وعندما تُحو 

يُْعتََرُف جوهري كافة المخاطر والمنافع العرضية العائدة للعين المؤجرة. ويُْعَرُض عقد اإليجار التمويلي كصافي استثمار في عقد إيجار تمويلي و
ر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات اإليجار، إْن كانت أقل من القيمة العبه عن ادلة. وتُوزع د بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجَّ

العمولة دفعات اإليجار المقبوضة ما بين إيرادات التمويل واالنخفاض في صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي، وذلك لتحقيق معدل ثابت من 
 المستحقة على الرصيد المتبقي من األصل. 

            
          أصول مالية 

          االعتراف المبدئي والقياس 
العادلة من خالل والقيمة  تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 الربح أو الخسارة.
            

وعة يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالمجم
مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة عملية،  إلدارة هذه األصول المالية. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تشتمل على 

ن خالل الربح تقيس المجموعة مبدئيًا األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة م
مل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة عملية، بسعر أو الخسارة. وتُقاُس الحسابات المدينة التجارية، التي ال تشت

 (.15المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
            

عنها تدفقات نقدية تمثل فقط  لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج 
ئدة"، ويُجرى دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفا

 على مستوى األداة المالية. 
            

المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. ويُحدَّد نموذج العمل يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول 
 ما إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. 

            
المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق  ويُْعتََرُف بعمليات شراء أو بيع األصول  

 )المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 وشركاتها التابعة )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          أصول مالية )تتمة(

          
          القياس الالحق 

 لألصول المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:يعتمد القياس الالحق  
            

       أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(
 هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. وتقيس المجموعة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطْين التاليْين: 

            
 اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  -
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ   -

 األصلي القائم. 
            

         أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(
يُْعتََرُف باألرباح تُقاُس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. و

ُن األصول المالية لدى المجموعة الُمدَرجة والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن   االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. تَتََضمَّ
 بالتكلفة الُمْطفَأَة الحسابات المدينة التجارية وبعض الحسابات المدينة األخرى.

            
 )أدوات حقوق الملكية(أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ن خالل عند االعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثمارات األسهم تصنيفًا نهائيًا كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة م
المالية": العرض وليست محتفظ بها بغرض  ( "األدوات  32الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 الُمتاَجرة. ويَُحدَُّد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 
            

ة الربح أو ال يُعاد تدوير األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة. يُْعتََرُف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائم
ُل هذه الخسارة عند نشوء الحق لدفعها، باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، حيث تَُسجَّ 
لتقييم   األرباح ضمن الدخل الشامل اآلخر في هذه الحالة. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 االنخفاض في القيمة.
            

 اختارت المجموعة أن تصنف نهائيًا استثمارات األسهم غير المدرجة في السوق المالية تحت هذه الفئة. 
            

          التوقف عن االعتراف
جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي تُستبَعد  يتوقف االعتراف باألصل المالي )أو متى يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو 

دة للمجموعة( بصورةٍ رئيسٍة عند:  ِمن قائمة المركز المالي الموحَّ
            
     انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -
            
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير تحويل المجموعة حقوقها باستالم تدفقات  - نقدية من األصل أو تحمُّ

جوهري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور"، وإما )أ( تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل،  
لت السيطرة على األصل. أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة ال  منافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

            
حتفاظها  وعند تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِم فيما لو ومدى ا

ُل سيطرتها على األصل، فتستمر بالمخاطر والمنافع المرتبطة   ِ ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بها أو تُحو  ِ بالملكية. عندما ال تُحو 
ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، تعترف المجموعة أيًضا بااللتزام المرتبط  بذلك.  المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. يُقاُس األصل ال  ُمحوَّ
            

ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي  قد تطالب  إن استمرارية التعامل تمتد بشكل الضمانة على األصل الُمحوَّ
 بسدادها، أيهما أقل. المجموعة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          قيمة أصول مالية انخفاض في  

عة على تعترف المجموعة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن حساباتها المدينة التجارية وأصول عقودها. وتحدد الخسائر االئتمانية المتوق
التعاقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بما أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية 

ات االئتمانية يقارب معدل الفائدة الفعلي. وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيز 
 األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من شروط العقد. 

            
ئتمان ولكن تطب ُِق المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر اال

أنشأت المجموعة تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بكل تاريخ قوائم مالية. وقد  
قتصادية. مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة اال

ومات الداخلية أو الخارجية ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في بعض الحاالت، قد تعتبر أيًضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعل
ح للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلي ة االئتمانية بأنه من غير المرجَّ

 ة التعاقدية. تحتفظ بها المجموعة. ويُشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدي
            

         عمليات تجميع المنشآت والشهرة 
ل، ك ما في تاريخ يُحاَسُب عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الِعَوض الُمحوَّ

المسيطرة في المنشأة المستحَوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع المنشآت،  االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير 
ا بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة األصول الق ابلة تختار المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحَوذ عليها إم 

 تكاليف االستحواذ عند تكبدها على المصاريف وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.  للتحديد بذاتها للمنشأة المستحَوذ عليها. وتحمل
            

لة لتحديد التصنيف والتخصيص المنا سبْين لها وذلك  وعندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنها تُقي ِم األصول المالية وااللتزامات المالية الُمحم 
والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. حيث يتضمن ذلك قيام الشركة المستحوذ عليها بفصل وفقًا للشروط التعاقدية  

 األدوات المالية المشتقة الضمنية في العقود األساسية. 
            

العادلة في تاريخ االستحواذ. ويُعدُّ الِعوض المحتمل الُمَصنَّف كأصل يُْعتََرُف بأي ِعوض محتمل يتعين تحويله من قبل المنشأة المستحوذة بالقيمة 
"األدوات المالية": االعتراف والقياس، ويُقاُس بالقيمة العادلة مع االعتراف  - ( 9أو مطلوب أداة مالية وفي نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

دة  . بالتغيرات في القيم العادلة في قائمة الدخل الموحَّ
            

ا وتُقاس الشهرة مبدئيا بالتكلفة، )التي تمثل فائض إجمالي العوض المحول والقيمة المعترف بها للحصص غير المسيطرة وأي حصة مملوكة سابق
لة القابلة للتحديد(. وفي حال تجاوز القيمة العادلة لصافي  األصول المستحوذ عليها عن عن صافي األصول المستحَوذ عليها وااللتزامات الُمحمَّ

إجمالي العوض المحول، تعيد المجموعة تقييم ما إذا قامت بتحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة االلتزامات المحملة بصورة صحيحة،  
ال يزال ينشأ عنه فائض في وتراجع اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المقرر االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. وإْن كان إعادة التقييم 

دة.   القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يُْعتََرُف عندئذ بالربح في قائمة الدخل الموحَّ
            

قيمة،  وبعد االعتراف المبدئي  بالشهرة، فإنها تُقاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة. وألغراض اختبار انخفاض ال
ة للنقد للمجموعة والتي يُتو ع الشهرة المقتناة في تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات الُمِدر  قع لها أن تَُوز 
 تستفيد من تجميع المنشآت، بصرِف الن ظر عن تخصيص األصول أو االلتزامات األخرى للمنشأة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. 

            
بالقيمة الدفترية للعملية عند وعند تخصيص الشهرة لوحدة مدرة للنقد واستبعاد جزء من هذه الوحدة، تُدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة 

المحتفظ به   تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد. وتُقاس الشهرة المستبعدة في ظل تلك الظروف بناء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء
 من الوحدة المدرة للنقد. 

            
دة. وعند بيع الشركات التابعة، يُْعتََرُف بالفرق بين   سعر البيع وصافي األصول زائًدا فروق الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة الدخل الموحَّ
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          انخفاض في قيمة أصول غير مالية

وجود هذا  تُجري المجموعة بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال 
ر المجموعة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة ا ألصل القابلة المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقد ِ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحدَّد القيمة القابلة  لالسترداد ألصل ما القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من األصول. وعند  

ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخ  فض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد. تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
            

يبة بحيث يعكس  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر 
والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، يُؤَخذ في االعتبار تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال 

ز هذه العمليات الحسابية بطرق ا لتقييم المتعددة معامالت السوق األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتُعزَّ
 ركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. وأسعار األسهم المدرجة للش

            
حدات  وتبني المجموعة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من الو

الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل النمو المدرة للنقد للمجموعة المخصص لها األصول. وتغطي هذه  
 الطويل األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع بعد السنة الخامسة. 

            
دة ضمن  فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي ويُْعتََرُف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة في قائمة الدخل الموحَّ

 انخفضت قيمته.
            

اشئة عن وفيما يتعلق باألصول باستثناء الشهرة، يُجَرى تقييم، بتاريخ القوائم المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسائر الن
ر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا لم  تَعُْد موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقد ِ

المستخدمة للوحدة المدرة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات 
ل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز لتحديد قيمة األص

 يما لو يُْعتََرفالقيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، ف
دة.   بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة.  ويُْعتََرُف بعكس قيد المخصص في قائمة الدخل الموحَّ

            
ض القيمة  الدفترية ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، ويتم تكرار ذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال تعر 

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

ة للنقد( ال ة للنقد )أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ تتعلق بها الشهرة.  تي ويُحد د االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد عن قيمتها الدفترية، يُْعتََرُف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في الق يمة. علًما بأن وفي حال انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

 الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة ال يمكن عكس قيدها في الفترات المستقبلية.
            

           مخزون 
قعه وحالته يُدرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبدة للوصول بكل منتج إلى مو

 الراهنة والمحتَسبة على أساس ما يلي: 
            

     المرجح.تكلفة الشراء على أساس المتوسط  - مواد خام 
 بضاعة قيد التصنيع وبضاعة تامة الصنع 

 
تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائدا حصة مناسبة من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقاً    -

 لمستوى النشاط العادي. 
ومنافعها للمجموعة والمدرجة  تكلفة المواد المباشرة التي هي قيد الشحن والتي انتقلت مخاطرها   - بضاعة بالطريق

 بالتكلفة. 
            

الالزمة ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة 
 إلجراء عملية البيع. 
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          ضريبة القيمة المضافة

     يُْعتََرُف باإليرادات والمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: 
     
 عندما تكون ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب، حيث يُْعتََرفُ  -

 بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف، حسب مقتضى الحال. في هذه الحالة 
            
     عندما تُْدَرُج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة. -
 

لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كأصل أو التزام، على التوالي، في قائمة يَُصنَُّف صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة 
دة.   المركز المالي الموحَّ

            
           ضريبة استقطاع

تتطلبه األنظمة الضريبية المعمول تستقطع المجموعة ضرائب من بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية حسبما 
 بها في المملكة العربية السعودية. 

            
          نقد وما في حكمه 

شهر أو يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أ
 االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة. أقل من تاريخ 

            
          احتياطي نظامي 

ر التوقف عن   %10وفقًا لمقتضى أحكام نظام الشركات السعودي، تلتزم الشركة بتحويل   من دخلها إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أن تقر 
 من رأس المال. واالحتياطي غير قابل للتوزيع.  %30التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي إجراء هذا  

            
          التزامات مالية 

          
          االعتراف المبدئي والقياس 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو حسابات دائنة، تَُصنَُّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كالتزامات مالية بالقيمة 
ها بالصافي بعد حسم حسبما يكون مالئما. يُْعتََرُف بجميع االلتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهار 

ُن االل تزامات المالية للمجموعة الحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة األخرى والقروض بما  تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة. تَتََضمَّ
 في ذلك الحسابات البنكية المكشوفة. 

            
          القياس الالحق 

   يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه: 
            

          قروض
يقة معدل الفائدة هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. بعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طر 

دة عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل ع ملية إطفاء معدل الفائدة  الفعلية. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحَّ
 الفعلي. 

            
معدل الفائدة وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من  

دة. وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة. الفعلي. وتُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل في قائمة   الدخل الموحَّ
 

          التوقف عن االعتراف
الي حالي بآخر يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام م 

المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على من نفس الجهة 
دة.   أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل الموحَّ
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 الزامل لالستثمار الصناعي شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          )تتمة( التزامات مالية

          
         مقاصة األدوات المالية 

دة عند وجود حق نافذ قا نونًا في تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموحَّ
ا بتسويتها على أساس الصافي أو تسييل   األصول وسداد االلتزامات في آن واحد. إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

            
         التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين

( 19ولي )تستخدم المجموعة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية خدمة للموظفين، والذي يَُصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسبة الد
لُمْعتََرف به في قائمة المعني  بمنافع الموظفين. ويُعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. إن صافي االلتزام ا

دة والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة ال مالية الُمْفَصح عنها ناقًصا  المركز المالي الموحَّ
ن قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية القيمة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ. ويحتسب التزام المنافع الُمحدَّدة م

ُد القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق ف ي نهاية الفترة المالية المقدرة. وتَُحدَّ
ي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخدمة. إن األرباح الُمْفَصح عنها لسندات الشركات ذات الجودة العالية والت

ة من خالل والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة يُْعتََرُف بها ضمن حقوق الملكي
 تنشأ فيها. الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي 

            
           مخصصات

يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )نظامية أو ضمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر 
االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع فيها  استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ 

ندما  المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط ع
دة بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة  الدخل الموحَّ

لمخاطر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، ا
 خصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في الم 

            
          التزامات محتملة 

دة. ويُْفِصُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع  اقتصادية مستبعًدا.  ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحَّ
ُل االلتزامات  دة ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل المحتمل في القوائم  وتَُسجَّ المحتملة في قائمة المركز المالي الموحَّ

دة، بل يُْفِصُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.   المالية الموحَّ
            

          زكاة وضريبة دخل 
          

          زكاة وضريبة دخل
الدخل المعمول يَُجنَُّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لألنظمة الهيئة العامة للزكاة و 

تعمل بها الشركات التابعة للشركة. ويُحم ل مخصص بها في المملكة العربية السعودية. ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا ألنظمة الضرائب التي  
دة.   الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحَّ

            
لة            ضريبة مؤجَّ

لة باستخدام طريقة االلتزام فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول   وااللتزامات وقيمها الدفترية يَُجنَُّب مخصص للضريبة المؤجَّ
 ألغراض التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية. 

            
لة وأي  لة من حيث كافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم والخصومات الضريبية غير المستخدمة الُمرحَّ خسائر ويُعتَرف باألصول الضريبية المؤجَّ

ويُْعتََرُف باألصول الضريبية المؤجلة في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة لالستفادة من الفروق المؤقتة القابلة ضريبية غير ُمستخَدمة. 
لة والخسائر الضريبية غير الُمستخَدمة.  للحسم والخصومات الضريبية غير المستخدمة الُمرحَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة )شركة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          االعتراف باإليرادات

         إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء 
لِعَوض  يُْعتََرُف باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي تعكس ا 

ت الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. وقد خلصت المجموعة بشكل عام إلى أنها هي األصيل في اتفاقيات المبيعا 
 الخاصة بها ألنها عادة ما تتحكم في البضائع أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل. 

            
          أ( مبيعات البضائع 

ُل عندها السيطرة على األصل إلى العميل، وذلك عادة عند تسليم  البضائع. تبلغ   يُْعتََرُف باإليرادات من بيع البضائع في النقطة الزمنية التي تَُحوَّ
يوًما عند التسليم.  وتراعي المجموعة ما إذا كانت هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة  90إلى   30فترة االئتمان االعتيادية 

الِعوض المتغير  والتي يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. وعند تحديد سعر المعاملة الخاص ببيع المعدات، تراعي المجموعة تأثيرات
 ووجود مكونات تمويل هامة وِعوض غير نقدي وِعوض مستحق الدفع للعميل )إن وجد(. 

            

غي ِر لم  وبصفٍة عامة، فإن العقود من بيع البضائع ال تمنح العمالء حقًا في الرجوع أو خصومات الكمية. وعليه فإن تطبيق القيد على الِعوض المت
 تأثير على اإليرادات التي اعترفت بها المجموعة.يكن له أي 

            

تُجن ِب المجموعة مخصصات الضمان اعتيادية لإلصالحات العامة لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات بشأن منتجاتها، وذلك تماسيا مع 
بيع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضمانات بمدد أطول أو عقود  ممارسات القطاع الصناعي. ويُْعتََرُف بالتزام مطالبات الضمان المحتملة عند 

 صيانة إلى عمالئها. 
            

(، ال تقوم المجموعة 15تقبض المجموعة عموًما دفعات مقدمة قصيرة األجل من عمالئها. ووفقًا للوسيلة العملية بالمعيار الدولي للتقرير المالي )
د بها  بتعديل مبلغ الِعوض  المتعهَّد به لتأثيرات مكون تمويل هام إذا كانت تتوقع، في بداية العقد، أن الفترة بين تحويل البضاعة أو الخدمة المتعهَّ

 إلى العميل وعندما يدفع العميل مقابل هذه البضاعة أو الخدمة ستكون سنة واحدة أو أقل.
            

          ب( تقديم الخدمات 
المجموعة خدمات تركيب وصيانة وهندسة تُباع إما بشكل منفصل أو مجمعة مع بيع المعدات إلى العمالء. ويمكن الحصول على هذه الخدمات  تقدم  

 من مقدمي خدمة آخرين، وهي ال تصن ِع المعدات حسب الطلب بصورة جوهرية أو تجري تعديال جوهريا عليها. 
            

دات بتحويل المعدات وتقديم خدمات الصيانة وتتألف عقود مبيعات   حزمات المعدات والخدمات ذات العالقة من وجود التزامي أداء نظًرا لكون التعهُّ
ستقلة أو التركيب قابلْين لتمييز وتحديد كل خدمة منهما على ِحَدة. وبناء على ذلك، تخصص المجموعة سعر المعاملة بناًء على أسعار البيع الم

 عدات وخدمات الصيانة أو التركيب.النسبية للم
            

 وتعترف المجموعة باإليرادات من الخدمات أعاله عند نقطة زمنية معينة، وذلك عادة عند إتمام الخدمة أو توريد المعدات. 
            

         ج( إيرادات من عقود طويلة األجل
ب  بالنسبة للعقود الطويلة األجل الخاصة بمشاريع تسليم المفتاح في قطاعي الصلب وتكييف الهواء وكذلك بالنسبة للمعدات المصنعة حسب الطل 
ب  في قطاع الصلب، رأت المجموعة أن العميل يسيطر على كل األعمال قيد التنفيذ مع تقدم المشروع وتصنيع المعدات. ويرجع ذلك إلى أنه بموج 

بََّدة حتى تاريخه،  ه العقود تُنفَّذ األعمال وتُصنَّع المعدات وفقًا لمواصفات العميل وإذا انهى العميل العقد، يحق للمجموعة استرداد التكاليف الُمتَكَ هذ
 متضمنًا ذلك هامش ربح معقول.

            

الغرض، تُقي ِم المجموعة الشروط التعاقدية وإجراءاتها التجارية المعتادة تحدد المجموعة التزامات األداء المرتبطة بكل عقد عند إبرامه. ولهذا 
امات  لتحديد ما إذا كانت هناك التزامات أداء مميزة في كل عقد. وتحدد المجموعة سعر المعاملة لكل عقد من أجل تحديد سعر المعاملة لكل التز 

د بها إلى  األداء المذكورة آنفًا، حيث يمثل سعر المعاملة مبلغ الِعوض  المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل الخدمات المتعهَّ
 العميل. وبعد تحديد سعر المعاملة الخاص بالعقد، تخصص المجموعة سعر المعاملة لكل التزام أداء. 

            

بالعقود، ويحدث ذلك عند الوفاء بالتزامات الخدمات المذكورة في العقد وقبولها  تعترف المجموعة باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء المرتبطة  
من قبل العميل في شكل قبول لألعمال المنجزة. تعترف المجموعة باإليرادات من هذه العقود الطويلة األجل على مدى زمني باستخدام طريقة 

رجوع إلى طريقة نسبة اإلنجاز. وعند تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، تتطابق اإليرادات  المدخالت لقياس التقدم في الوفاء الكامل اللتزام األداء بال
فة اإلنجاز المعترف بها مع إجمالي إيرادات العقد مضروبًا في معدل اإلنجاز الفعلي بناء على نسبة إجمالي تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه وتكل

 المقدرة. 
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     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          )تتمة( االعتراف باإليرادات

            
         )تتمة( ج( إيرادات من عقود طويلة األجل

لِعوض العقد   تستلم المجموعة ُدفعات ُمقدَّمة من العمالء مقابل مشاريعها الطويلة األجل. وبشكل عام، ال تمثل هذه الُدفعات المقدمة أهمية بالنسبة
د به لتأثيرات مكون تمويل هام حيث  ويجري استالمها في سياق العمل المعتاد في بداية  المشروع. وال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ الِعوض المتعهَّ

لصات  قررت المجموعة أن استالم هذه الُدفعات المقدمة يرجع ألسباب أخرى غير تمويل المشاريع. ويجري تعديل هذه الُدفعات المقدمة مقابل مستخ
 العقد. الفواتير المقدم إلى العميل وفقًا لشروط 

            
دة كـ "أصول عقود" ِضْمن األصول المتداولة في قائمة المركز  وتَُصنَُّف قيمة األعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحَّ

دة. أما المبالغ المفوترة الفائضة عن قيمة األعمال المنفذة والُدفعات المقدمة المستلمة بتاريخ قائمة المركز المالي   دة فتَُصنَُّف كـ المالي الموحَّ الموحَّ
دة. وتُْصَدر الفواتير وفقًا للشروط التعاقدية وعادة تستحق السداد خالل  "التزامات عقود"  ِضْمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحَّ

 يوًما.  90إلى  30
            

          التكلفة الالزمة للحصول على عقد 
المبيعات مقابل بعض عقود مبيعات البضائع والخدمات. وقد اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة تدفع المجموعة عمولة مبيعات لموظفيها ووكالء 

 العملية االختيارية لتكاليف الحصول على عقد، والتي تتيح للمجموعة تحميل عموالت المبيعات مباشرة على المصاريف ألن فترة إطفاء األصل
 .الذي كانت المجموعة ستستخدمه هي سنة واحدة أو أقل

            
          إيرادات تمويل 

 ئدة الفعلية. يُْعتََرُف بإيرادات التمويل بما في ذلك اإليرادات الناشئة من عقود اإليجار التمويلي واألدوات المالية األخرى باستخدام طريقة الفا
            

          أرصدة عقود 
          

           أصول عقود 
لة إلى العميل.  وفي حالة أداء المجموعة من خالل تحويل البضائع أو يمثل أصل  العقد الحق في الِعوض المقابل عن البضائع أو الخدمات الُمحوَّ

 الخدمات إلى العميل قبل أن يدفع العميل ِعوًضا مقاباًل أو قبل استحقاق الدفع، يُْعتََرُف بأصل العقد مقابل الِعوض المحقق المشروط. 
            

          مدينون
يرجى يَُمث ُِل الحساب المدين حق المجموعة في مبلغ من الِعوض غير المشروط )أي أنه من الالزم فقط مرور الوقت قبل سداد المبلغ المستحق(. 

 الرجوع إلى السياسات المحاسبية الخاصة باألصول المالية. 
            

          التزامات عقود 
. وفي حال التزام العقد هو االلتزام بنقل البضائع أو الخدمات إلى عميل ما استلمت المجموعة مقابله ِعوًضا )أو مبلغ الِعوض المستحق( من العميل

ند استحقاق الدفع )أيهما  دفع العميل ِعوًضا مقاباًل قبل تحويل المجموعة البضائع أو الخدمات إلى العميل، يُْعتََرُف بالتزام العقد عند إتمام الدفع أو ع
 أقرب(. ويُْعتََرُف بالتزامات العقد كإيرادات عندما تنفذ المجموعة العقد. 

            
           مصاريف

التحديد بموظفي يُْعتََرُف بالمصاريف عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه  
ع كافة المصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات الرئيسية، على أسا  ٍس  المبيعات وقسم المبيعات والضمانات والتخزين وسيارات التوصيل. وتُوزَّ

ُدها المجموعة حسبما تراه مناسبًا. وتُ  ْعَرُض تكاليف التمويل ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحد ِ
دة.   بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحَّ

            
          عمالت أجنبية

دة للمجموعة باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة األم. وفيما يت علق بكل منشأة،  تُْعَرض القوائم المالية الموحَّ
لمباشرة المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام هذه العملة الوظيفية. تستخدم المجموعة الطريقة ا تحدد 

دة يُظهر المبلغ الذي ينشأ من اس  تخدام هذه الطريقة.للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية، فإن الربح أو الخسارة الُمعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحَّ
  



25 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          )تتمة( عمالت أجنبية

            
          معامالت وأرصدة 

ُل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المع  املة لالعتراف تَُسجَّ
المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتاريخ القوائم  المبدئي. وتُتْرجم أرصدة األصول وااللتزامات النقدية 

 المالية. 
 

دة باستثناء الفروق الناتجة من البنود   النقدية األجنبية التي ويُْعتََرُف بجميع الفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل الموحَّ
يفها صافي االستثمار في عملية أجنبية. ويُْعتََرُف بذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى أن يُستبعَد صافي االستثمار، وعندئذ يُعاد تصنتُشك ُل جزًءا  

دة.   إلى قائمة الدخل الموحَّ
            

باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت المبدئية وال تُعدَّل وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية 
َحدَُّد فيه القيمة العادلة.  الحقًا. وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تُ 

خسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو ويُحاَسُب عن الربح الناتج أو ال
ة العادلة الخاصة الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُْعتََرُف بربح أو خسارة القيم

دة، على التوالي(. بها   ضمن الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل الموحَّ
            

          شركات المجموعة 
وتُترجم قوائم   عند توحيد القوائم المالية، تُترجم أصول والتزامات العمليات الخارجية لرياالت سعودية بسعر التحويل السائد بتاريخ القوائم المالية، 

دخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت. ويُْعتََرُف بفروقات التحويل الناتجة عن ترجمة العمالت ألغراض التوحيد في ال الدخل  
دة. موالشامل اآلخر. وعند استبعاد عملية أجنبية، يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل ال  حَّ

            

         تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة 
دة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد األصول مت داولة وذلك  تظِهر المجموعة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي الموحَّ

 عندما: 
            
 تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، يُتوقع  -
         االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
     يتوقع بيعها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، -
تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر  تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم  -

 شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. 
          

         وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
            

          وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما: 
            
     يُتوقع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،  -
         االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
     استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها،  -
 االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد   -
            

 وتَُصن ُِف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 
            

لة كأصول غير متداولة والتزامات غير       متداولة. وتَُصنَُّف األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
          القيم العادلة قياس 

سعر المقبوض تقيس المجموعة األدوات المالية مثل االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. تمثل القيمة العادلة ال
بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض  نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق  

 إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 
            
       في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات  -
 في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.  -
            

   ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.
            

زامات  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلت
لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون  

السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم  
 األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 

            
القابلة  وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت 

 للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
            

  وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الُمبيَّن أدناه،وتُصنَّف كافة األصول  
ة لقياس القيمة العادلة ككل:   على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

            
 تعديل( في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون  -
ر  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي -

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

دة بالقيمة العادلة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فيما لو أجريت   وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها في القوائم المالية الموحَّ
مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس 

 فترة مالية ُمْفَصح عنها. 
            

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات  
قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة في السوق المالية، تُحد د القيمة العادلة بالرجوع والتسلسل الهرمي لمستويات 

ابة القيمة إلى القيمة السوقية الستثمارات مشابهة أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بمث
 ادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات. الع
            

      األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة 
قيمتها الدفترية ستسرد بصورة رئيسية من تَُصن ُِف المجموعة األصول غير المتداولة والمجموعات المستبعدة كأصول مخصصة للبيع إن كانت 

بيع خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. وتُقاُس األصول غير المتداولة والمجموعات المستبعدة الُمَصنَّفَة كأصول مخصصة لل
كاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باستبعاد األصل )المجموعة بقيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة، أيهما اقل، ناقصاً تكاليف البيع. تمثل تكاليف البيع الت

 المستبعدة(، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. 
            

المستبعدة متاحة تعتبر معايير تصنيف المحتفظ به بغرض البيع مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بدرجة عالية ويكون األصل أو المجموعة 
عملية  للبيع الفوري بحالتها الحالية. ويجب أن تشير اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المرجح إجراء تعديالت كبيرة على 

 التصنيف.  البيع أو سحب قرار البيع. ويجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بيع األصل والبيع المتوقع اكتماله خالل سنة واحدة من تاريخ
            

صول وااللتزامات  ال تُْستَْهلَُك أو تُْطفَأُ الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع. تُْعَرُض األ
دة. المصنفة كمحتفظ بها بغضر البيع بشكل منفصل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي   الموحَّ
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دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 02

            
      )تتمة( المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة األصول غير 

 : تعتبر المجموعة المستبعدة مؤهلة كعملية متوقفة إذا كان مكونًا من مكونات المنشأة المستبعدة أو الُمَصنَّفَة كمحتفظ بها بغرض البيع 
            

   جغرافية للعمليات يَُمث ُِل قطاع أعمال رئيسي مستقل أو منطقة  -
 جزًءا من خطة واحدة منسقة الستبعاد قطاع أعمال رئيسي مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات  -
     شركة تابعة مستحوذ عليها لغرض وحيد هو بيعها.  -
            

الربح أو الخسارة بعد حساب الضريبة ِمن العمليات المتوقفة في تُستبعد العمليات المتوقفة ِمن نتائج العمليات المستمرة وتُْعَرُض كمبلغ واحد يمثل 
دة.   قائمة الدخل الموحَّ

            
     التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  03

            

دة تتماشى مع تلك السياسات  دة السنوية إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحَّ المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحَّ
. ولم تقم  2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات التالية ألول مرة اعتباًرا من 2019ديسمبر  31للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 ح ساريًا المفعول حتى اآلن. المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصب
            

         المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 
            

     (: تعريف المنشأة 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
ح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) أنَّه لكي تعتبر األعمال منشأة، فإنَّ مجموعة متكاملة من ( "عمليات تجميع المنشآت" 3يوض ِ

على النشاطات واألصول يجب أْن تتضمَّن كحد ٍ أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة 
مدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. ولم يكْن لهذه ذلك، فقد يوضح التعديل أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع ال

دة للمجموعة، لكنَّها قد تؤث ِر على الفترات المستقبلية في حال دخلت المجموعة في أ ي عمليات تجميع  التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّ
 منشآت.

            

( "إصالح معدَّل الفائدة  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7للتقرير المالي )التعديالت على المعيار الدولي 
 المعياري" 

من االعفاءات التي   ( "األدوات المالية: االعتراف والقياس"  عدداً 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
عدم    تنطبق على عالقات التحوط  التي تأثرت بشكل مباشر  بتعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التحوط في حال أن التعديل أدى إلى

ت تأثير على القوائم المالية تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات النقدية التي تقوم على مرجعية للبند المتحوط له او اداة التحوط. ليس لهذه التعديال
دة للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها عالقات تحوط من أسعار الفائدة.   الموحَّ

            

 (: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن  األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان يُتوقَّع أْن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها  تقد ِ

تي توفر معلومات  إلى حد ٍ معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بناًء على تلك القوائم المالية ال
ح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو حجمها، سواء بممالية بش فردها أو أن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". وتوض ِ

ة أن يؤث ِر على باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمًرا هاًما إذا كان من المتوقع بدرجة معقول
دة، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي  القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّ

 تأثير مستقبلي على المجموعة.
            

 ( 19-( "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تعديالت على  -( 19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد2020في مايو 

( "عقود اإليجار".  وتقدم هذه التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي 16المالي ) المعيار الدولي للتقرير 
(. كوسيلة عملية 19-( حول تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد16)

( من المؤجر كتعديل 19-ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيدمساعدة، يمكن 
( 19-دلعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن ڤيروس كورونا المستجد )كوڤي

(، في حال لم يكن التغيير تعديالً في 16بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )المتعلقة 
 عقد اإليجار. 

            

التاريخ. ويُسمح بالتطبيق المبكر. ولم يكن لهذا أو بعد ذلك  2020يونيو  1ينطبق التعديل على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 
دة الخاصة بالمجموعة.  التعديل أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحَّ
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      2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 
مفاهيم أو متطلبات أي معيار. إن الغرض من اإلطار المفاهيمي ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معياراً، وال تقوم المفاهيم التي يتضمنها كذلك على إلغاء  

حيث  هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير، ومساعدة من يقوم بإعداد المعايير على تطوير سياسات محاسبية متوافقة ب
سير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت  ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم وتف

حدثة ومعايير سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار المفاهيمي. يتضمن هذا اإلطار العام المعدل للمفهوم بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات م
دة الخاصة اعتراف لألصول وااللتزامات، كذلك يوضح بعض المصطلحات الهامة. وليس ل هذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّ

 بالمجموعة. 
            

   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  04
            

دة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ ال مفصح عنها من يتطلُب إعداد القوائم المالية الموحَّ
يال اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ينشأ عن عدم التيقن ح

 .االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية
            

ض له المجموعة من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما يلي:  وتتضمَّن اإلفصاحات      األخرى المتعلقة بما تتعرَّ
            

     ( 40إيضاح )     إدارة رأس المال 
     ( 39إيضاح )  أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها  
     ( 39إيضاح )    إفصاحات بشأن تحليالت الحساسية 
            

ل فيها التقدير تُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُْعتََرُف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يُعدَّ 
 وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت. 

            

للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات المحاسبية )التي تؤثر إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية 
ُن على وجه الخصوص، ما يلي:  دة( تَتََضمَّ  تأثيًرا جوهريًا للغاية على المبلغ الُمْعتََرف به في القوائم المالية الموحَّ

            
         ماليةانخفاض في قيمة أصول غير 

ادلة ناقًصا  يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمته الع 
بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد 

ًصا الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناق
قات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النقدية من التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدف

ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية ال جوهرية التي من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ
في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد األكثر حساسية لمعدل الخصم   شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض

 عات. المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوق
            

         الُمحدَّدة تقييم التزامات المنافع 
د باستخدام التقييمات تَُحدَُّد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاع

د معدل الخصم  االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحدي
لمنافع الُمحدَّدة  والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام ا 

 شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 
            

   انخفاض في قيمة حسابات مدينة وأصول عقود وصافي استثمار في عقد إيجار تمويلي 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة وأصول العقود وصافي االستثمار في عقد إيجار 

ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة )أي تمويلي. وتُحتَسب معدالت المخصصات بناء   على أيام التأخُّ
 حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني(. 

            

أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة لدى المجموعة. وستعاير المجموعة المصفوفة بهدف وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئيًا على 
على  ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة متوقع تدهورها

ر في السداد في قطاع معين، يُجَرى تعديل المعدالت الخسارة التاريخية مدى السنة التالية، مما يمكن أن يترتب علي ها عدد متزايد من حاالت التأخُّ
 لتحليل. للخسارة. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة، وتخضع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة ل
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         )تتمة( التزامات المنافع الُمحدَّدةتقييم 

ا. ويُعَدُّ  ويُمث ِل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقدي ًرا هامًّ
الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة خسائر االئتمان التاريخية مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في  

 واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى المجموعة خسارة فعلية للعمالء مستقبال.
            

          زكاة وضريبة دخل
كما في كل تاريخ تقرير، يتعين على المجموعة تقدير الوعاء الزكوي ومخصص ضريبة الدخل بناًء على فهم المجموعة لألنظمة الزكوية 

نة وفقد  والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباي
 ف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.تختل

            
          التكاليف الُمقدَّرة لإلنجاز 

العقود   يتعين على المجموعة، في كل تاريخ قوائم مالية، تقدير تكاليف استكمال العقود ذات األسعار الثابتة. ويتطلب تقدير تكاليف استكمال هذه 
ا التقدير على المجموعة إجراء تقدير للتكاليف المستقبلية المتوقع تكبدها بناًء على األعمال المقرر تنفيذها بعد تاريخ القوائم المالية. وسيؤثر هذمن  

القوائم المالية،  إيرادات العقود وتكاليف العقود وأصول العقود. وتعتمد تقديرات تكاليف إنجاز المشاريع على أفضل تقديرات لدى اإلدارة بتاريخ 
 بعد األخذ في االعتبار كافة العوامل المتاحة والمعلومة. 

            
       تقدير معدل االقتراض اإلضافي  -عقود إيجار 

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم معدل االقتراض  اإلضافي لقياس التزامات  يتعذَّر على المجموعة أن تُحد ِ
ل واألموال اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على المجموعة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماث

ل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعين الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك، فإن ُمعدَّ 
ل( أو على المجموعة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تموي

جار بالعملة الوظيفية الخاصة بالشركة عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال عندما ال تكون عقود اإلي
ر المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند توفر  ها، ويتعيَّن التابعة(. وتُقد ِ

 بمفردها(.  وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّدة لكل منشأة )مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة التابعة
 

    المجموعة كمستأجر  -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 
ذا كان من تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إ 

تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد ألي فترات  المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار 
د تقييم  مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار. لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. وتطبق المجموعة األحكام المحاسبية عن

إلى حد معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد اإليجار أو إنهائه. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل  فيما إذا كان من المؤكد 
إذا كان هناك ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة اإليجار 

تغير هام في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء )على سبيل حدث أو 
 المثال، إنشاء تحسينات على عقارات مستأجرة أو تخصيص هام لألصل المؤجر(. 

            
       قياس الِقيمة العادلة لألدوات المالية

دة بناًء على األسعار الُمدَرجة في األس لة في قائمة المركز المالي الموحَّ واق النشطة، تُقاُس  في حال تعذر قياس القيم العادلة لألصول المالية الُمسجَّ
سوق قابلة للمالحظة،   قيمتها العادلة باستخدام طرق تقييم فنية بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد مدخالت هذه النماذج من

ن التقديرات اعتبا رات مدخالت  حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم مالئمتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة. وتتضمَّ
عوامل على القيمة العادلة الُمفَصح مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار. ويمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه ال

 عنها لألدوات المالية. 
            

         األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات 
االستخدام المتوقع لألصل تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة لمعداتها بغرض حساب االستهالك.  ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار 

ي عندما ترى أو االهتراء المادي له.  وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويُعدَّل االستهالك المحمل المستقبل
 اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 الصناعي شركة الزامل لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
      المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن  05

            
سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. وتنوي المجموعة تطبيق هذه  فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير 

 المعايير، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 
            

     (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -مرجع اإلطار المفاهيمي 
مرجع اإلطار   -( "عمليات تجميع المنشآت"  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  2020المحاسبة الدولية في مايو  أصدر مجلس معايير  

، بالمرجع إلى اإلطار المفاهيمي 1989المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال المرجع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام  
 دون تغيير متطلباته بصورة جوهرية.  2018الية الصادر في مارس للتقارير الم

            
( لتجنب إصدار أرباح أو خسائر محتملة في "اليوم الثاني" تنشأ  3وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقرير المالي )

( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 21( أو والتفسير )37ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي  
 الدولية للتقرير المالي "الضرائب"، إذا تُتكبَّدت بشكل منفصل. 

            
المحتملة التي لن تتأثر باستبدال المرجع إلى إطار ( لألصول 3وقد قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي )

أو بعد ذلك التاريخ وتُطبَّق  2022يناير  1إعداد القوائم المالية وعرضها. تسري التعديالت على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 
 بأثر رجعي.

            
     تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة (: 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

( لتحديد متطلبات  1من معيار المحاسبة الدولي ) 76إلى  69تعديالت على الفقرات من  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 
 تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:

            
       ما هو المقصود بحق تأجيل التسوية -
     يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها  -
   ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل -
نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على  أن فقط إذا كانت األداة المالية المشتقة الضمنية في التزام قابل للتحويل هي  -

 تصنيفها.
            

أو بعد ذلك التاريخ ويجب تطبيقها بأثر رجعي. وتعمل  2023يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 
 اإلجراء الحالي وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. المجموعة حاليًا على تقييم تأثير التعديالت على 

            
 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -ممتلكات ومصانع ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المستهدف 

المتحصالت قبل االستخدام المستهدف"، والذي يحظر  -والمصانع والمعدات "الممتلكات  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 
ة على المنشآت خصم أي عائدات من بيع العناصر المنتجة من تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند جلب ذلك األصل إلى الموقع والحال

دالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود  الالزمة ليكون قادًرا على العمل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وب 
 ضمن الربح أو الخسارة. 

            
أو بعد ذلك التاريخ ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات    2022يناير    1يسري التعديل على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها التي تبدأ في  

ع أن يكون والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطب ِق المنشأة التعديل ألول مرة. وال يُتوقَّ 
 للتعديالت تأثير جوهري على المجموعة.

            
   %" للتوقف عن االعتراف بااللتزامات المالية 10اختبار الــ "( "األدوات المالية" الرسوم في 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

على عملية المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لفترة 
تدرجها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل (. ويوضح التعديل الرسوم التي 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

رض  تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. وال تشمل هذه الرسوم إال تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة فيما بين المقت
ل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. وتُطب ِق المنشأة التعديل على االلتزامات  والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قب

 المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد بداية الفترة السنوية الُمْفَصح عنها والتي تُطب ِق المنشأة خاللها التعديل ألول مرة. 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 سعودية( وشركاتها التابعة )شركة مساهمة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
      )تتمة( المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن 05

            
   %" للتوقف عن االعتراف بااللتزامات المالية10اختبار الــ "( "األدوات المالية" الرسوم في  9المعيار الدولي للتقرير المالي )

ًرا. وستُطب ِق    2022يناير    1يسري التعديل على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ   أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بتطبيقه تطبيقًا مبك ِ
المعدلة أو المتبادلة في أو بعد بداية الفترة السنوية الُمْفَصح عنها والتي تُطب ِق المنشأة خاللها التعديل المجموعة التعديالت على االلتزامات المالية 

 ألول مرة. وال يُتوقَّع أن يكون للتعديالت تأثير جوهري على المجموعة.
 

     ( 37المحاسبة الدولي )التعديالت على معيار    -تكاليف إتمام العقد  -العقود المثقلة بااللتزامات 
( لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

 أن تدرجها عند تقييم ما إذا كان العقد مثقاًل بااللتزامات أو خاسًرا. 
            

ة التعديالت "طريقة التكلفة المرتبطة مباشرة". وتتضمن التكاليف المرتبطة مباشرة بعقد تقديم بضائع أو خدمات كالً من التكاليف اإلضافي وتُطب ِق 
للتحميل بلة وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. وال ترتبط التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم تكن قا

 صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد. 
            

أو بعد ذلك التاريخ. وستطبق المجموعة هذه التعديالت على   2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ  
 السنوية الُمْفَصح عنها التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة 

            
       إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  06

            
     يَِرُد فيما يلي تفاصيل إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء: 

            
         2020  2019 
سعودي  لاير          

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 2,692,055  2,250,526        مبيعات بضائع 
 233,109  258,607       تقديم خدمات 

 1,098,442  859,829       إيرادات من عقود طويلة األجل

 4,023,606  3,368,962      إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 

            
 (.38أُْفِصَح عن تسوية إيرادات المجموعة التفصيلية لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وتوقيت االعتراف باإليرادات في إيضاح )

            
          أرصدة عقود 

         تتألف أرصدة العقود الخاصة بالمجموعة مما يلي: 
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 1,895,662  1,718,629       ( 23حسابات مدينة )إيضاح 
 494,756  596,653       ( 24أصول عقود )إيضاح 

 294,028  402,771       ( 34التزامات عقود )إيضاح 
            

     يوًما.  90إلى   30وتتراوح فتراتها عموًما ما بين ال تحمل الحسابات المدينة فائدة 
     

وض المقابل يُْعتََرُف بأصول العقود مبدئيًا لتحديد اإليرادات المحققة من عقودها طويلة األجل في قطاع الصلب وتكييف الهواء حيث إن استالم العِ 
وقبولها من قبل العميل في شكل قبول لألعمال المنجزة. وعند إنجاز التزام العقد وقبول يكون مشروًطا بإتمام االلتزامات المذكورة في العقد بنجاح  

 العميل له، يُعاد تصنيف المبالغ الُمْعتََرف بها كأصول عقود إلى حسابات مدينة.
 

 األعمال المنفذة مقابل العقود الطويلة األجل.وتشمل التزامات العقود الُدفعات المقدمة المستلمة من العميل والفواتير الفائضة عن قيمة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
          تكلفة مبيعات  07
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 1,502,954  1,308,093      تكلفة مخزون ُمْعتََرف بها كمصروف
 457,958  384,859       تكاليف موظفين وعمالة 

 196,592  146,860       تكاليف مقاوالت من الباطن 
 87,281  82,522       ( 16استهالك )إيضاح 

 5,091  5,371      ( 17استهالك أصول حق استخدام )إيضاح 
 232,673  197,532       تكاليف مباشرة أخرى

         2,125,237  2,482,549 

            
          تكلفة عقود  08
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 413,448  249,761       تكاليف مقاوالت من الباطن 
 371,426  394,304       مواد ُمستهلَكة 

 144,593  118,414       تكاليف موظفين وعمالة 
 9,876  7,639       ( 16استهالك )إيضاح 

 29,845  24,495       تكاليف مباشرة أخرى

         794,613  969,188 

            
       مصاريف بيع وتوزيع  09
            
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 107,625  72,969       تكاليف موظفين 
 45,380  28,898        نقل

 19,964  18,385        ضمانات 
 8,580  8,493      ( 17استهالك أصول حق استخدام )إيضاح 

 7,500  5,729       إيجار ومنافع خدمية 
 5,626  4,651       دعاية وإعالن وترويج مبيعات 

 4,722  1,263        سفريات عمل
 3,415  4,235       خدمات دعم ومساندة 
 2,715  2,715       ( 16استهالك )إيضاح 

 1,671  962       خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 
 781  690       إصالح وصيانة 

 12,044  12,711         أخرى

         161,701  220,023 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم      المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
      مصاريف عمومية وإدارية  010

            
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 266,042  227,036       تكاليف موظفين 
 22,258  46,513      ( 24وإيضاح  23ائتمانية متوقعة )إيضاح مخصص خسائر 

 19,878  22,799       خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 
 10,854  12,127       ( 16استهالك )إيضاح 
 9,862  6,494       إيجار ومنافع خدمية 

 8,439  6,650      ( 17استهالك أصول حق استخدام )إيضاح 
 8,044  6,781       مهنية أتعاب 

 8,100  3,406       خدمات دعم ومساندة 
 5,791  2,713        سفريات عمل

 5,662  4,283       إصالح وصيانة 
 3,402  2,185        لوازم مكتب 

 25,756  21,178         أخرى

         362,165  394,088 

            
         بالصافي إيرادات أخرى،  011

            
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 7,553  ( 1,667)      )خسائر( أرباح من تحويل عمالت أجنبية
 5,162  10,445      أرباح من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات 

 8,825  29,780         أخرى

         38,558  21,540 

            
          تكاليف تمويل 012

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 96,052  61,775       فائدة مستحقة على قروض 
 10,589  6,961    ( 30ُمحدَّدة للموظفين )إيضاح تكلفة فائدة مستحقة على التزام منافع 

 5,859  4,955      ( 17فائدة مستحقة على التزامات إيجار )إيضاح 
 4,695  4,091      (33وإيضاح  29إطفاء رسوم قروض مدفوعة مقدًما )إيضاح 

         77,782  117,195 

            
 

  



34 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
     عكس قيد خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة أصول غير متداولة  013

            
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 -  ( 21,126)      (21خسارة ناشئة عن انخفاض في قيمة شهرة )إيضاح 
 -  ( 22,056)    (16خسارة ناشئة عن انخفاض في قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح  

 34,584  -  (16قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح عكس قيد خسارة ناشئة عن انخفاض في 

         (43,182 )  34,584 

            
         عمليات متوقفة  014

            
بحلول السنة  اعتمدت اإلدارة الخطة وتوقفت العمليات  قررت اإلدارة التنفيذية خالل السنة التوقف عن إحدى عمليات الشركة التابعة. وقد  14.1

دة. فيما يلي نتائج 2020ديسمبر  31المنتهية في  . ولذلك، تم تصنيف نتائج العمليات على أنها عمليات متوقفة في قائمة الدخل الموحَّ
 العمليات المتوقفة للسنة: 

            
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            
 239,643  131,110       إيرادات  
 (241,703)  (144,670)       مصاريف 

 (2,060)  ( 13,560)       خسارة تشغيلية 
            
          تكاليف تمويل:  
 (3,507)  ( 1,381)    (33مصروف فائدة من قروض قصيرة األجل )إيضاح  
 (445)  (287)    ( 30للموظفين )إيضاح التزامات منافع ُمحدَّدة  
 (232)  (186)       ( 17التزام إيجار )إيضاح  

 (6,244)  ( 15,414)     الخسارة قبل حساب الزكاة من العمليات المتوقفة 
 (1,620)  ( 1,080)       مصروف زكاة 

 (7,864)  ( 16,494)      خسارة السنة من العمليات المتوقفة 

            
       مبلغ ُمْدَرَج في الدخل الشامل اآلخر  
 367  (131)    )خسائر( أرباح اكتوارية من برامج منافع ُمحدَّدة  
            
       فيما يلي صافي التدفقات النقدية المتكبدة:  
 (26,915)  18,261       تشغيلية 
 (1,914)  1,429       استثمارية 
 (1,317)  ( 1,317)       تمويل 

 (30,146)  18,373    صافي التدفقات النقدية )تدفقات نقدية داخلية(  

            
مليون لاير سعودي( المتعلقة  4.8: 2019ألف لاير سعودي ) 790سيتم استخدام صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات البالغة 

مليون لاير  2.5بالعمليات المتوقفة في العمليات المستمرة ولم تَُصنَّف كأصول محتفظ بها بغرض البيع. يشمل إجمالي مصروف االستهالك 
مليون لاير سعودي( من تلك األصول. يبلغ مصروف االستهالك ومصروف الفائدة ألصول حق االستخدام وعقود اإليجار   3.1:  2019)  سعودي
ألف لاير سعودي(، على التوالي.   232: 2019ألف لاير سعودي ) 186ألف لاير سعودي( و  1،092: 2019ألف لاير سعودي ) 1،092

دة للمجموعة.وجميع األصول وااللتزامات األخر   ى ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

            
         )تتمة( عمليات متوقفة 014

            

تمت خالل السنة السابقة تصفية استثمار المجموعة في شركة الزامل هدسون المحدودة وشركة بتروكيم الزامل المحدودة المسجلتين في   14.2
النمسا )الشركات التابعة( بالكامل. وقد اْستُْكِملَت اإلجراءات   -جي إم بي إتش  المملكة العربية السعودية وكولينج يوروب هولدنجز 

دة.  449النظامية المتعلقة بالتصفية خالل السنة السابقة واُْعتُِرَف بصافي ربح قدره    ألف لاير سعودي من التصفية في قائمة الدخل الموحَّ
            

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 111  -    خسارة من تصفية حصة المجموعة في الشركات المستثمر فيها 
 ربح تراكمي من تحويل عمالت ُمعاد تَْصنِيفه ِمن احتياطي ترجمة عمالت أجنبية إلى قائمة الدخل   

دة عند االستبعاد         الموحَّ
  
- 

  
(560) 

         -  (449) 

            
اتفاقية شراء أسهم مع المساهمين اآلخرين الستبعاد حصتها في شركة ذي إن أي إنفرا برايفت ليمتد    2018أبرمت المجموعة خالل عام   14.3

ألف لاير سعودي. ووفقًا التفاقية تحويل األسهم المتفق عليها بين المساهمين، تحملت   9،354الهند )شركة زميلة( بقيمة دفترية تبلغ  -
ألف لاير سعودي يُسدَُّد دون أي تعويض من الشركة المستثمر فيها أو   21،739امات الشركة المستثمر فيها بمبلغ المجموعة التز 

ألف لاير سعودي   37،740المساهمين األخرين. عالوة على ذلك، وافقت المجموعة على تسوية التزامات الشركة المستثمر فيها بمبلغ 
ألف    37،740مر فيها إلى المجموعة. وخالل السنوات السابقة، يُْعتََرُف بالمخصص الكامل البالغ  مع سداد هذه المبالغ من الشركة المستث

دة مقابل المبلغ ُمستَحق القبض. غير أنه، قررت اإلدارة خالل السنة الحالية شطب الرصيد بالكامل   لاير سعودي في قائمة الدخل الموحَّ
 . 2021لنظامية المتعلقة باتفاقية االستبعاد قيد التنفيذ ويُتوقَّع استكمالها خالل عام ألن الرصيد غير قابل لالسترداد. واإلجراءات ا

            

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            
 14,446  -    مخصص انخفاض في قيمة مبالغ مستحقة من شركة مستثمر فيها 

         -  14,446 

            
          ربحية السهم  015

            

ح لعدد األسهم ال قائمة تُحتسب ربحية السهم األساس والمخفف بقسمة صافي خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 خالل السنة على النحو التالي: 

         2020  2019 
       صافي خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي باأللوف(

 (116,948)  (143,379)       عمليات مستمرة
 (21,861)  ( 16,494)       عمليات متوقفة 

         (159,873)  (138,809) 

            
 60,000  60,000  )للسهم( )باأللوف( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

            
          ربحية السهم من صافي الخسارة 

 (2.31)  ( 2.66) ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم 
            

         ربحية السهم للعمليات المستمرة 
 (1.95)  ( 2.39)  للمساهمين في الشركة األم ربحية السهم األساس والمخفف العائدة 

            

         ربحية السهم للعمليات المتوقفة 
 (0.36)  ( 0.27)  ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 التابعة )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها 

           

دة )تتمة(             إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
               2020ديسمبر  31في 

                
               ممتلكات ومصانع ومعدات  016

 أراض    
 مملوكة 

مبان على أراض   
 مستأجرة 

 
 مكائن 

أثاث وتركيبات   
 ومعدات 

 
 سيارات 

رأسمالية قيد  أعمال  
 التنفيذ

 
 اإلجمالي

 

لاير سعودي    
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

 

                
                التكلفة: 
  3,077,819  44,135  106,574  251,058  1,635,766  927,476  112,810 2019يناير  1في 

  28,676  6,181  3,425  4,215  10,922  3,933  - إضافات 
  -  (48,026)  -  735  31,109  16,182  - تحويالت
  ( 61,659)  ( 838)  (2,569)  (18,197)  (38,443)  (1,612)  - استبعادات 
ل إلى    ( 3,076)  -  -  -  -  (3,076)  - أصول حق استخدام ُمحوَّ

  431  3  255  283  ( 177)  (41)  108 ترجمة عمالت أجنبية

  3,042,191  1,455  107,685  238,094  1,639,177  942,862  112,918 2019ديسمبر  31في 
  40,212  16,209  1,321  2,967  9,166  10,549  - إضافات 
  -  (3,625)  -  1,226  2,174  225  - تحويالت
  ( 47,901)  -  (4,059)  (3,632)  (23,682)  (11,504)  (5,024) استبعادات 

  ( 2,039)  -  33  ( 401)  ( 705)  ( 833)  ( 133) ترجمة عمالت أجنبية

  3,032,463  14,039  104,980  238,254  1,626,130  941,299  107,761 2020ديسمبر   31في 

                
               االستهالك واالنخفاض في القيمة: 

  2,059,308  -  93,841  210,344  1,214,228  525,762  15,133 2019يناير  1في 
ل للسنة    114,923  -  4,967  13,649  59,075  37,232  - ُمحم 

  ( 34,584)  -  (6)  (3,194)  (9,205)  (22,179)  - عكس قيد خسائر ناشئة عن انخفاض في القيمة 
  ( 57,768)  -  (2,539)  (17,132)  (36,485)  (1,612)  - استبعادات 

ل إلى أصول حق استخدام    ( 411)  -  -  -  -  ( 411)  - ُمحوَّ
  15  -  229  221  ( 231)  (98)  ( 106) ترجمة عمالت أجنبية

  2,081,483  -  96,492  203,888  1,227,382  538,694  15,027 2019ديسمبر  31في 
ل للسنة    107,248  -  3,314  12,911  58,102  32,921  - ُمحم 
  ( 45,568)  -  (4,053)  (3,592)  (22,623)  (11,078)  (4,222) استبعادات 

  22,056  -  -  1,877  721  19,458  - خسائر ناشئة عن انخفاض في القيمة 
  ( 1,309)  -  30  ( 294)  ( 393)  ( 502)  ( 150) ترجمة عمالت أجنبية

  2,163,910  -  95,783  214,790  1,263,189  579,493  10,655 2020ديسمبر   31في 

               صافي القيم الدفترية: 
  868,553  14,039  9,197  23,464  362,941  361,806  97,106 2020ديسمبر   31في 

  960,708  1,455  11,193  34,206  411,795  404,168  97,891 2019ديسمبر  31في 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

           
       ممتلكات ومصانع ومعدات )تتمة( 016

           
إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات بشركة تابعة، وهي زامل ستيل بيلدنغز  2016يناير  1توصلت المجموعة في  16.1

ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية، وعليه، فقد اُْعتُِرَف بخسارة ناشئة عن انخفاض في  ة قدرها القيمإنديا برايفت ليمتد، والتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ
 ألف لاير سعودي.  25,449

  
رداد ونتيجة لزيادة حجم المبيعات وعودة أنشطة الشركة التابعة إلى المستوى التشغيلي الطبيعي، فقد قررت المجموعة أن القيمة القابلة لالست 

ة للنقد قد تجاوزت القيمة الدفترية. وعليه، فقد عُِكَس قيد خسارة ناشئة عن  ألف لاير سعودي  40,184االنخفاض في القيمة قدرها للوحدة الُمِدرَّ
دت على مستوى  2019ديسمبر  31خالل الفترة السابقة. وقد احتُِسبَت القيمة القابلة لالسترداد كما في  على أساس القيمة قيد االستخدام وُحد ِ

ة للن ة للنقد. وعند تحديد القيمة قيد االستخدام للوحدة الُمِدرَّ  على أساس ما قبل الضريبة.  %18.82قد، ُخِصَمت التدفقات النقدية بنسبة الوحدة الُمِدرَّ
           

لبناء  قررت الشركة خالل الفترة السابقة أن القيمة القابلة لالسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بشركة تابعة، وهي شركة مكونات ا 16.2
ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية. وكانت تُحتسب القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام للوحدة  المحدودة، والتي تعتبر وحدة  ُمِدرَّ

ألف    5،600. وقد نتج عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها  %13.65المدرة للنقد باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة  
دة للسنة السابقة.  لاير سعودي والتي  يُْعتََرُف بها في قائمة الدخل الموحَّ

  
متحدة  قامت اإلدارة خالل السنة بإجراء عملية تقييم للممتلكات والمصانع والمعدات إلحدى الشركات التابعة لها مقرها في اإلمارات العربية ال 16.3

خسارة بسبب المؤشرات على االنخفاض في القيمة. وقد اتبعت اإلدارة طريقة القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد. ونتيجة للتقييم، اعترف ب
دة. تم إجراء عملية التقييم بمعرفة شركة فالوسترات   22.056ناشئة عن االنخفاض في القيمة بمبلغ  ألف لاير سعودي في قائمة الدخل الموحَّ

. وشركة فالوسترات لالستشارات هي شركة مسجلة 743808لالستشارات، وهي ُمثمن مستقل ال عالقة له بالمجموعة ويحمل ترخيًصا يرقم 
ت  المعهد الملكي للمساحين القانونيين. ُحد ِدت القيمة العادلة بناًء على طريقة مقارنة السوق التي تعكس أحدث أسعار المعامالت للعقارا  بموجب

 المماثلة. وعند تقييم القيمة العادلة للعقارات، يمثل االستخدام األقصى واألمثل للعقارات استخدامها الحالي. 
           

ة في االفتراضات الُمستخَدمة في التقييم العادل للممتلكات والمصانع والمعدات قيمة عادلة أقل أو أعلى بصورة ج 16.4 وهرية ينشأ عن أي حركة هامَّ
 لألصول. 

           
)"مدن"( بمدينة الرياض والمدينة الصناعية  إن معظم المباني مقامة على أراض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  16.5

حتى   1993سنة تبدأ في تواريخ مختلفة تتراوح بين األعوام من  25إلى  4األولى والمدينة الصناعية الثانية بالدمام لفترات تتراوح ما بين 
 . وللمجموعة الحق في تجديد اتفاقيات اإليجار. 2019

           
ات  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي التكلفة المتكبدة على مبنى جديد وتوسعة وتطوير منشآت إنتاج وخط إنتاج جديد ومكائن ومعدتُمث ُِل   16.6

 تم شراؤها لغرض التجديد العام. 
           

مليون لاير سعودي مرهونة كضمان مقابل القروض التي ُحِصَل عليها   78إن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات بصافي قيمة دفترية قدرها  16.7
 (.33وإيضاح  29من المؤسسات المالية )إيضاح 

           
          عقود إيجار  017

           
 5ًما بين لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي والمباني المستخدمة في عملياتها. وتتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار األراضي والمباني عمو

ظة على  سنة. ويحظر على المجموعة عموًما التنازل عن األصول المستأجرة أو تأجيرها من الباطن وتقتضي بعض العقود من المجموعة المحاف 20و 
 نسب مالية معينة.

 
شهًرا أو ذات قيمة منخفضة. وتطبق المجموعة إعفاءات االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل  12ولدى المجموعة أيًضا عقود إيجار محددة مدتها 

 وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة لهذه العقود. 
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 الصناعي شركة الزامل لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          2020ديسمبر  31في 

           
          عقود إيجار )تتمة( 017

           
   والحركة التي طرأت عليها خالل السنة:يَِرُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمْعتََرف بها 

   
 اإلجمالي   مبان  أراض       

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

           

 138,722  45,518  93,204     في بداية السنة
 2,574  -  2,574     إضافات 

 (22,110)  (13,095)  (9,015)     مصروف استهالك 

 119,186  32,423  86,763     2019ديسمبر  31كما في 
 (1,081)  -  (1,081)     التوقف عن االعتراف
 (21,916)  (13,094)  (8,822)     مصروف استهالك 

 96,189  19,329  76,860     في نهاية السنة 
           

    الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل السنة: يَِرُد فيما يلي القيم 
        2020  2019 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
           

 119,567  103,520       في بداية السنة
 6,091  5,141       مصروف فائدة 

 2,574  -       إضافات 
 -  (981)       التوقف عن االعتراف

 (24,712)  ( 16,442)       مبالغ مدفوعة 

 103,520  91,238       في نهاية السنة 
           

        2020  2019 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
          وفيما يلي تحليل بذلك: 

 22,886  31,550       متداولة
 80,634  59,688       غير متداولة 

        91,238  103,520 
           

       (.39يُفصح عن تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار في اإليضاح )
     

دة:       وفيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة الدخل الموحَّ
        2020  2019 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
           

 22,110  21,916      مصروف استهالك أصول حق استخدام 
 6,091  5,141       مصروف فائدة مستحق على التزامات إيجار 

دة   28,201  27,057    إجمالي المبلغ الُمْعتََرف به في في قائمة الدخل الموحَّ
           

ارة محفظة  لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. ويجري التفاوض بشأن هذه الخيارات من قبل اإلدارة لتوفير المرونة في إد
مديد واإلنهاء هذه  األصول المستأجرة وتماشيها مع احتياجات أعمال المجموعة. وتمارس اإلدارة الحكم المحاسبي الهام في تحديد ما إذا كانت خيارات الت

 مؤكدة إلى حد معقول لممارسته.
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

           

دة )تتمة(          إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
                2020ديسمبر  31في 

                 
             استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  018

                 
           كانت القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك على النحو التالي: 

     نسبة الملكية          

          2020  2019  2020  2019 
لاير سعودي                

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
                شركات زميلة 

 68,793  83,964  %50  % 50    ( 18.1المملكة العربية السعودية )إيضاح   -شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة 
 -  -  %20.83  % 20.83         ( 18.2)إيضاح    جزر الكايمان  –شركة آي آي بي بيبر كومباني  

              83,964  68,793 

                 
                مشروع مشترك 

 11,079  10,774  %51  % 51        ( 18.3شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة )إيضاح 

              10,774  11,079 

              94,738  79,872 

                 
         يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المختصَرة الستثمار المجموعة في شركات زميلة: 

شركة الربيعة              
والنصار والزامل  
للصناعات  
الخرسانية  
 المحدودة 

  
 

شركة آي آي بي  
  –بيبر كومباني 
 جزر الكايمان 

 
 
 
 

 اإلجمالي
لاير سعودي              

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               قائمة المركز المالي المختصَرة للشركات الزميلة:

                2020ديسمبر  31
   2  225,422           األصول المتداولة 
   -  148,937           أصول غير متداولة 
   ( 1,006)  ( 181,472)           االلتزامات المتداولة 
   -  ( 24,959)           التزامات غير متداولة 

   ( 1,004)  167,928           صافي األصول 

                 
   % 20.83  % 50           نسبة ملكية المجموعة 

                 
   -  83,964           صافي األصول حصة المجموعة في  

 83,964  -  83,964           القيمة الدفترية لالستثمار الخاص بالمجموعة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

           

دة )تتمة(          إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
                2020ديسمبر  31في 

                 
             )تتمة( استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  018

                 
شركة الربيعة              

والنصار والزامل  
للصناعات  
الخرسانية  
 المحدودة 

  
 

شركة آي آي بي  
  –بيبر كومباني 
 جزر الكايمان 

 
 
 
 

 اإلجمالي
لاير سعودي              

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
                2019ديسمبر  31
                 

   -  209,844           األصول المتداولة 
   26  161,833           أصول غير متداولة 
   ( 894)  ( 200,252)           االلتزامات المتداولة 
   -  (26,188)           التزامات غير متداولة 

   ( 868)  145,237           صافي األصول 

                 
   %20.83  %50           نسبة ملكية المجموعة 

                 
   -  68,793           حصة المجموعة في صافي األصول 

 68,793  -  68,793           الدفترية لالستثمار الخاص بالمجموعة القيمة 

                 
 مليون لاير سعودي(.   99: 2019مليون لاير سعودي )  92خرى بقيمة قدم البنك الذي تتعامل معه شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، بالنيابة عن الشركة، ضمانات إلى عدة جهات أ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

           

دة )تتمة(          إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
                2020ديسمبر  31في 

                 
 )تتمة( زميلة ومشروع مشترك استثمارات في شركات  018

 
            

شركة الربيعة             
والنصار والزامل  
للصناعات  
الخرسانية 
 المحدودة 

  
 

شركة آي آي بي 
  –بيبر كومباني 
 جزر الكايمان 

 
 
 
 

 اإلجمالي 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                 

               قوائم الدخل الشامل المختصَرة للشركات الزميلة 
                 

                2020ديسمبر  31
   -  290,231           إيرادات 

   -  43,893           إيرادات تشغيلية
   (136)  42,033           صافي دخل )خسارة( السنة 

   -  59           دخل شامل آخر 
   (136)  42,092           إجمالي الدخل الشامل للسنة

                 
 24.836  (28)  24.864          حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

                 
                2019ديسمبر  31

   -  235,875           إيرادات 
   -  27,051           إيرادات تشغيلية

   (15,516)  24,610           صافي دخل )خسارة( السنة 
   -  385           دخل شامل آخر 

   (15,516)  24,995           إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( عن السنة

                 
 9,266  (3,232)  12,498          الشامل )الخسارة الشاملة( حصة المجموعة من إجمالي الدخل 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
     استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك )تتمة( 018

               
لة في المملكة العربية السعودية وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانة  18.1 شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية الُمسجَّ

 واألسفلت والبوليستيرين.
               

لة في جزر كايمان 18.2 وتزاول إنتاج المناديل الورقية. اعترفت المجموعة خسارة السنة   إن شركة آي آي بي بيبر كومباني هي شركة ُمسجَّ
 السابقة بحصتها في خسارة السنة حتى القيمة الدفترية لالستثمار. 

               
لة في المملكة العربية السعودية وتُزاِوُل أعمال بيع  18.3 مكيفات الهواء. ويرد فيما  إن شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة ُمسجَّ

م  يلي المعلومات المالية المختصَرة للمشروع المشترك على أساس قوائمها المالية وكذلك التسوية مع القيمة الدفترية لالستثمار في القوائ
دة:   المالية الموحَّ

               
           قائمة المركز المالي المختصَرة للمشروع المشترك: 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

مليون   2.4: 2019مليون لاير سعودي:  1.2أصول متداولة )بما في ذلك أرصدة لدى البنوك ونقدية بقيمة 
 لاير سعودي(

 41,274  43,011 

 23  7           أصول غير متداولة 
   0.89:  2019مليون لاير سعودي:    0.3التزامات متداولة )بما في ذلك مخصص زكاة وضريبة دخل بقيمة  

 مليون لاير سعودي(     
  
(20,039 ) 

  
(22,483) 

 (132)  (420)           التزامات غير متداولة 

 20,419  20,822      صافي األصول 

               
 %51  %51          نسبة ملكية المجموعة

               
 10,414  10,619    حصة المجموعة في صافي األصول

 665  155           تعديالت أخرى

 11,079  10,774          القيمة الدفترية لالستثمار الخاص بالمجموعة 

               
       قائمة الدخل الشامل المختصَرة للمشروع المشترك 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 40,344  36,164            إيرادات 
 (33,646)  ( 31,724)           تكلفة مبيعات 

 (3,270)  ( 2,950)          مصاريف بيع وتوزيع
 (2,006)  ( 1,577)          مصاريف عمومية وإدارية

 -  260           إيرادات أخرى

 1,422  173          الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 
 (896)  (312)           زكاة وضريبة دخل

 526  (139)          إجمالي الدخل الشامل للسنة

               
 (58)  (71)    حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل عن السنة
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
       العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكية حسب القيمة  019

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 39,140  53,650         شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة 
               

               
القيمة العادلة لألسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية الُمَصنَّفَة كأدوات حقوق الملكية حسب  فيما يلي تسوية 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
   

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 40,538  39,140           في بداية السنة
دة   (1,398)  14,510        إعادة قياس معترف بها في قائمة الدخل الشامل الموحَّ

 39,140  53,650           في نهاية السنة 

               
               

شركة غير مدرجة في السوق المالية ومسجلة بالمملكة في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وهي  %2.11يُمث ُِل هذا االستثمار حصة بنسبة 
 العربية السعودية وتزاول النشاطات العقارية.

               
             صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي  020

               
مع الشركة السعودية للحديد والصلب   2008خالل عام أبرمت الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة، وهي شركة تابعة، عقد خدمات طاقة 

سنة. ووفقًا للشروط المنصوص عليها في االتفاقية، تم االتفاق على تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تبريد مناطق في  20)"حديد"( لمدة 
ل، في نهاية مدة العقد، كافة الحقوق وحقوق التملك والحصة في م حطة تبريد المناطق إلى حديد مقابل مبلغ مقطوع شامل مباني )"حديد"(. وستُحوَّ

لَت كافة المخاطر والمنافع إلى حديد بموجب  2013مليون لاير سعودي. وخالل عام    53.3قدره   ِ ، استُكملت أعمال إنشاء نظام تبريد المناطق، وُحو 
 .2013أبريل   1اتفاقية إيجار تمويلي بتاريخ 

               
 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي والحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية: وفيما يلي 

 
         أ( يتألف صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مما يلي: 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 429,057  391,480      إجمالي االستثمارات في عقد إيجار تمويلي )انظر المالحظة "ب" أدناه(
 (88,375)  ( 74,375)      ناقًصا: إيرادات تمويل غير مكتسبة

            317,105  340,682 

               
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              وفيما يلي تحليل بذلك: 

 23,578  24,598          صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي، متداول 
 317,104  292,507          صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي، غير متداول

            317,105  340,682 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
         صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي )تتمة( 020

               
   يتألف الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض مما يلي: ب( 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 37,578  37,578           خالل سنة واحدة 
 187,888  187,888          بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات 

 203,591  166,014           خمس سنوات فما فوق 

            391,480  429,057 

               
              شهرة  021

               
لة في    2011استحوذت المجموعة خالل عام   المملكة العربية السعودية. على أسهم لها حق التصويت في مجموعة العزل الخليجية، وهي شركة ُمسجَّ

 مليون لاير سعودي.  110، استخدمت المجموعة إجراء تخصيص سعر الشراء، ما نشأ عنه شهرة بقيمة 2012وخالل عام 
 

من الملكية في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل "شركة المصنع السعودي لعزل  %51، حولت مجموعة العزل الخليجية 2014وخالل عام 
جموعة األنابيب المحدودة" إلى أحد الشركاء فيها "شركة العزل الثانية المحدودة"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. وعليه أجرت الم

، مع األخذ في االعتبار تخصيص الشهرة لشركة العزل الخليجية وشركة المصنع السعودي 2015اختبار االنخفاض في القيمة السنوي في ديسمبر  
رية بالقيم  لعزل األنابيب المحدودة وتنفيذ مراجعة على االنخفاض في قيمة الوحدات المدرة للنقد بناء على المعلومات المتاحة ومقارنة القيم الدفت

محدودة في عام  القابلة لالسترداد المقدرة وفقًا لطريقة مناسبة. انخفضت بالكامل قيمة الشهرة المتعلقة بشركة المصنع السعودي لعزل األنابيب ال
 ؛ وعليه، فإن مبلغ الرصيد يتعلق بالشهرة في مجموعة العزل الخليجية.2015

 

لمجموعة العزل  وأجرت المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي بكل تاريخ تقديم تقرير حول القوائم المالية. تَُحدَُّد القيمة القابلة لالسترداد 
قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس   الخليجية بناًء على حساب القيمة

اء التدفقات  سنوات. وقد أُجري تحديث لتوقعات التدفقات النقدية المتوقعة لتعكس المتطلبات المستقبلية لمنتجات مجموعة العزل الخليجية. ويتم استقر 
%( وهو نفس متوسط معدل النمو الطويل المدى لمجال الصناعة التي 2: 2019) %2.3عد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو نسبة النقدية ب

خدام معدالت  تعمل فيه مجموعة العزل الخليجية. وكانت تُحتَسب القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام للوحدة المدرة للنقد باست
 (.%12.5إلى  %12.3: 2019) %16.3إلى  %15.5ما قبل الضريبة بنسبة  خصم

 

مليون لاير سعودي وتم   21.1، تجاوزت القيمة الدفترية القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد بنحو 2020ديسمبر  31ونتيجة للتحليل في 
 تخصيص االنخفاض في القيمة بالكامل للشهرة. 

 
ة للنقد هي األكثر حساسية لالفتراضات التالية:إن طريقة احتس  اب القيمة قيد االستخدام للوحدة الُمِدرَّ

 
        هامش الربح اإلجمالي  •
           معدالت الخصم  •
 معدل النمو المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية استقرائيا لما بعد فترة الموازنة •
               

              الربح اإلجمالي هامش  
فترة تُحتسب هوامش الربح اإلجمالية على أساس متوسط القيم المحققة في الثالث سنوات السابقة لبداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها على مدى 

 الموازنة لغرض التحسينات المتوقعة في الكفاءة. 
 

              معدالت الخصم 
ة للنقد فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود ومخاطر جميع األصول ذات  تَُمث ُِل معدالت  الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة الُمِدرَّ

تمد من العالقة التي لم تُدرج في تقديرات التدفق النقدي. ويُحتَسب معدل الخصم على أساس الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويُس
ِمن  متوسط المرجح لتكلفة رأس المال. ويراعي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كالُ من الدين وحقوق الملكية. وتُستمد تكلفة حقوق الملكيةال

تها.  مالعائد المتوقع من استثمار مستثمري المجموعة. وتُحتسب تكلفة الدين على أساس القروض التي تحمل فائدة والتي تكون المجموعة ملزمة بخد
 المتاحة للعامة.  وتُدرج المخاطر النوعية الخاصة بقطاع معين بتطبيق عوامل بيتا الفردية. وتُقيَّم عوامل بيتا سنويًا استناًدا إلى البيانات الملحوظة
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم              المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
             شهرة )تتمة( 021

               
              تقديرات معدالت النمو 

اإلجمالي االسمي للمملكة العربية السعودية حيث تعمل فيها الوحدة يَُحدَُّد معدل النمو الطويل المدى بصورة دائمة باعتباره أقل معدل للناتج المحلي  
ة للنقد. وتدرك اإلدارة أن سرعة التغيير التكنولوجي واحتمالية دخول منافسين جدد يمكن أن يكون لهما تأثير جوهري على افترا ضات معدل  الُمِدرَّ

لتوقعات، بل يمكن أن ينتج بديالً معقوالً محتمالً لمعدل النمو الطويل المدى الُمقَدَّر النمو. وال يُتوقَّع أن يكون للمنافسين الجدد تأثير سلبي على ا 
 .%2.3بنسبة 

               
              مخزون  022

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 730,102  623,094           مواد خام 
 359,607  365,862           بضاعة تامة الصنع 
 126,154  127,909           بضاعة قيد التصنيع 
 23,528  50,920           بضاعة بالطريق

            1,167,785  1,239,391 

               
             مدينون  023

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 1,910,603  1.777.093           مدينون تجاريون
 102,706  67,573      ( 36مبالغ مستحقة القبض من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 207,664  187,631        محتجزات مستحقة القبض 

            2.032.297  2,220,973 
 (325,311)  (313,668)          ناقًصا: مخصص انخفاض في قيمة حسابات مدينة

            1,718,629  1,895,662 

               
 (. 36فيما يتعلق بالشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المدينة مع الجهات ذات العالقة، يُرجى الرجوع إلى اإليضاح )

               
يوًما. فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية  90إلى  30ال تحمل الحسابات المدينة التجارية فائدة وتتراوح فتراتها عموًما ما بين 

 المتوقعة للحسابات المدينة التجارية:
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 311,618  325,311           في بداية السنة
 17,400  43,722      العمليات المستمرة -مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 14,446  857      العمليات المتوقفة -مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (18,267)  ( 55,926)           المشطوب خالل السنة
 114  (296)           فروق تحويل

 325,311  313,668           في نهاية السنة 

               
 (. 39أُْفِصَح عن المعلومات حول مخاطر االئتمان من الحسابات المدينة في اإليضاح )
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 وشركاتها التابعة )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
             أصول عقود  024

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 2,227,713  2.021.400          قيمة أعمال منفذة لتاريخه
 (1,726,018)  1.415.108    ناقًصا: مبالغ مقبوضة ومستحقة القبض كمستخلصات 

            606,292  501,695 
 (6,939)  ( 9,639)          ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

            596,653  494,756 

               
 (. 39أُْفِصَح عن المعلومات حول مخاطر االئتمان من أصول العقود في اإليضاح )

               
 ُدفعات ُمقدَّمة ومدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدًما  025

               
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
سعودي  لاير  

 )باأللوف(
               

دين   60,264  77,009       ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 
 31,670  25,748           مصاريف مدفوعة مقدًما 

 70,013  19,562           إيرادات غير مفوترة
 87,652  80,997           مدينون آخرون

            203,316  249,599 

               
             نقد وما في حكمه 026

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 171,236  131,171      أرصدة لدى البنوك ونقدية 
 26,016  24,921           ودائع قصيرة األجل 

            156,092  197,252 

               
 سنويًا(.  %6.5إلى  %5: 2019سنويًا ) %6إلى  %4بلغ متوسط سعر الفائدة المستحقة على الودائع القصيرة األجل خالل السنة ما نسبته 

               
             رأس المال  027

               
ح به والمصدر  لاير سعودي للسهم الواحد   10: "بالمثل"( بقيمة 2019مليون سهم ) 60والمدفوع بالكامل من يتكون رأسمال الشركة المصر 

 : "بالمثل"(.2019)
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
   الشركات التابعة المملوكة جزئًيا الهامة  028

               
 يرد فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة هامة: 

               
   نسبة حصة الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة: 

               
 2019  2020      بلد التسجيل    االسم

               
 %49  %49      المملكة العربية السعودية    مجموعة العزل الخليجية 

               
       األرصدة المتراكمة للحصة غير المسيطرة الهامة:

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
سعودي  لاير  

 )باأللوف(
               

 185,320  184,547           مجموعة العزل الخليجية 
               

         الدخل الموزع على الحصة غير المسيطرة الهامة: 
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 11,772  8,918           مجموعة العزل الخليجية 
               

 موعة. يرد فيما يلي المعلومات المالية المختصَرة للشركة التابعة أعاله. وتستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل حساب االستبعادات بين المج
               

             قائمة الدخل المختصَرة:
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
سعودي  لاير  

 )باأللوف(
               

 256,881  182,664            إيرادات 
 (167,288)  (120,715)           تكلفة مبيعات 

 (56,632)  ( 46,605)           مصاريف تشغيلية أخرى
 1,515  1,732           إيرادات أخرى
 (6,659)  ( 3,745)           تكاليف تمويل

 27,817  13,331           حساب الزكاة الربح قبل 
 (5,439)  365           زكاة وضريبة دخل

 22,378  13,696           صافي دخل السنة
 362  168          الدخل الشامل اآلخر عن السنة

 22,740  13,864          إجمالي الدخل الشامل للسنة

               
 11,772  8,918          المسيطرةعائد للحصص غير 

 14,700  9,800      توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
   )تتمة( الشركات التابعة المملوكة جزئًيا الهامة 028

               
             قائمة المركز المالي المختصَرة: 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 309,185  289,268           أصول غير متداولة 
 148,448  115,324           األصول المتداولة

 (38,079)  ( 26,716)           التزامات غير متداولة 
 (133,675)  ( 98,134)           االلتزامات المتداولة

 285,879  279,742           إجمالي حقوق الملكية 

               
              المتعلقة بــ: 

 100,559  95,195          المساهمون في الشركة األم 
 185,320  184,547           حصص غير مسيطرة

               
       معلومات التدفقات النقدية المختصَرة عن السنة المنتهية في:

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 49,088  60,601          التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 1,371  ( 3,920)          النقدية )المستخدمة في( من النشاطات االستثمارية

 (51,373)  ( 60,047)          النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

 (914)  ( 3,366)          صافي النقص في النقد وما في حكمه

               
           قروض ألجل  029

               
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 195,422  181,242          السعوديصندوق التنمية الصناعية  

            181,242  195,422 
 (3,036)  (929)    ناقًصا: تكاليف تمويل مدفوعة مقدًما لصندوق التنمية الصناعية السعودي

            180,313  192,386 
              ناقًصا: الجزء المتداول 

 (47,400)  (165,803)          صندوق التنمية الصناعية السعودي

            (165,803)  (47,400) 

 144,986  14,510           جزء غير متداول

               
ق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء  ومليون لاير سعودي من صند 2.3حصلت المجموعة خالل السنة على قرض تقليدي إضافي بقيمة 

الختبار مكيفات الهواء ولتمويل رأس المال العامل لشركاتها التابعة. وحصلت المجموعة خالل السنوات السابقة على تسهيل قرض  مرفق مختبر 
 ق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع. ومليون لاير سعودي من صند 269بقيمة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
           )تتمة( قروض ألجل  029

           
(. وتستحق القروض السداد على أقساط غير متساوية. وتحمل 16ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها )إيضاح والقروض مكفولة برهن على 

 القروض تكاليف تمويل حسب أسعار االقتراض السائدة في السوق. 
 

معينة بموجب كافة اتفاقيات تسهيالت  ويتعين على المجموعة االلتزام ببعض التعهدات، التي تتطلب من بين أمور أخرى، المحافظة على نسب مالية  
 القروض المذكورة أعاله. 

               

لت المجموعة خالل السنة إطفاء بقيمة   مليون لاير سعودي( بشأن تكلفة تمويل مدفوعة مقدًما.  2.3: 2019مليون لاير سعودي ) 2.2وحمَّ
           

 استحقاق القروض ألجل في المستقبل:وفيما يلي إجمالي المبالغ المجمعة لتواريخ 
               

لاير سعودي          
 )باأللوف(

      

               
 2021       166,042       
 2022       9,700       
 2023       3,500       
 2024       2,000       

        181,242       
               

             التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 030
               

 2020ديسمبر  31(، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المنافع الُمحدَّدة كما في 19وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي )
ة ذات الصلة. فيما يلي المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدي 2019ديسمبر  31و 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 
 
            2020  2019 
               

 %3.10  % 2.20           معدل الخصم 
 %2.60  % 1.70        المعدل المتوقع لزيادات الرواتب 

               

دة: لة على قائمة الدخل الموحَّ          فيما يلي تحليٌل بصافي تكاليف المنافع الُمحمَّ
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 31,639  29,074           تكلفة خدمة حالية 
 11,034  7,248          التزام منافع تكلفة فائدة مستحقة على  

 42,673  36,322           صافي مصروف المنافع 
               

   فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة غير الممولة نقًدا: 
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 246,979  234,332           في بداية السنة
 42,673  36,322           صافي مصروف المنافع 

 (52,253)  ( 55,593)           منافع مدفوعة 
 (3,067)  ( 1,825)      أرباح إعادة قياس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين

 234,332  213,236           في نهاية السنة 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
             )تتمة( التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 030

               
و  2020ديسمبر  31فيما يلي التزامات المنافع الُمحدَّدة للموظفين نتيجة للتغيُّرات المحتملة المعقولة في االفتراضات االكتوارية الهامة، كما في 

2019: 
               
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

              معدل الخصم: 
 223,839  198,339           %0.5زيادة بنسبة  
 245,681  218,701           %0.5نقص بنسبة  
               

              زيادة مستقبلية في الرواتب: 
 245,187  218,205           %0.5زيادة بنسبة  
 224,188  198,697           %0.5بنسبة نقص  
               

د تحليل الحساسية المذكور أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة في اال فتراضات الرئيسة ُحد ِ
تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. وقد ال يمثل وقعت في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها. ويعتمد 

عن بعضها البعض. وقد    تحليل الحساسية تغيًُّرا فعليًا في التزام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل
 يل الحساسية عند حساب التزام المعاش التقاعدي الُمْعتََرف به.طُب ِقَت نفس الطريقة لتحل

               
 يُتوقَّع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلية:

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 15,061  14,184    خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية )الفترة المالية السنوية التالية الُمْفَصح عنها(
 88,081  70,427           ما بين سنتين وخمس سنوات 

 145,744  122,102          سنوات  10سنوات ويقل عن  5ما يزيد عن 
               

 سنة(. 9.41: 2019سنة ) 9.71فترة التزام برنامج المنافع المحدَّدة كما في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها يبلغ متوسط 
               

             دائنون  031
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 361,168  410,012           دائنة تجاريةحسابات 
 25,643  30,401           محتجزات مستحقة الدفع 

 5,408  16,178           (36جهات ذات عالقة )إيضاح 

            456,591  392,219 

               
يوًما. فيما يتعلق بالشروط واألحكام مع الجهات ذات   120إلى  30تتراوح من ال تحمل الحسابات الدائنة التجارية فائدة، وتُسدَّد عادة خالل فترة 

 (.39(. للتفسيرات بشأن إجراءات إدارة مخاطر السيولة لدى المجموعة، يُرجى الرجوع إلى اإليضاح )36العالقة، راجع إيضاح )
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
             مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات  032

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 255,215  246,273           مصاريف مستحقة الدفع 
 144,484  127,876           تكاليف عقود مستحقة
 13,354  11,989           مخصص ضمانات 

            386,138  413,053 

               
             قصيرة األجل قروض  033

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 45,817  45,527           تقليدية  -قروض قصيرة األجل 
 2,154,904  2,116,023          غير تقليدية  -تمويالت مرابحة وتورق 

 281,107  -          التنمية الصناعية السعوديصندوق  

            2,161,550  2,481,828 

               
من عدة بنوك محلية بغرض تلبية متطلبات رأس المال العامل. وهذه القروض   ُحِصَل على القروض القصيرة األجل وتمويالت المرابحة والتورق

(. وتحمل هذه القروض  16مكفولة بسندات إذنيَّة والتنازل عن ضمانات مؤسسية ورهن على ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها )إيضاح 
سنويًا   % 2.5نسبة  2020ديسمبر  31الفعلي عن السنة المنتهية في  تكاليف تمويل حسب أسعار االقتراض السائدة في السوق. يبلغ معدل العمولة

 سنويًا(. 3.52%: 2019)
 

ق التنمية الصناعية السعودي لتمويل رأس  ومليون لاير سعودي من صند 283حصلت المجموعة خالل السنة السابقة على تسهيالت قرض بقيمة 
لت   مليون لاير سعودي( بشأن تكلفة   2.3:  2019مليون لاير سعودي )  1.9المجموعة خالل السنة إطفاء بقيمة  المال العامل لشركاتها التابعة. وحمَّ

 31مليون لاير سعودي، وقد تم إطفاءها بالكامل بحلول السنة المنتهية في  4.2تمويل مدفوعة مقدًما. بلغ إجمالي تكاليف التمويل المدفوعة مقدًما 
 .2020ديسمبر 

               
             التزامات عقود  034

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 257,898  300,313           ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء 
 36,130  102,458          فواتير فائضة عن قيمة أعمال منفذة 

            402,771  294,028 

               
       تتألف الفواتير الفائضة عن قيمة األعمال المنفذة مما يلي: 

            2019  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 945,147  947,621          مستخلصات مقبوضة أو مستحقة القبض 
 (909,017)  (845,163)           ناقًصا: قيمة أعمال منفذة 

            102,458  36,130 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(            إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
             زكاة وضريبة دخل  035

               
 فيما يلي:  2019و  2020ديسمبر  31تتمثل المكونات الرئيسة لمصروف الزكاة وضريبة الدخل عن السنتين المنتهيتين في 

             
دة               قائمة الدخل الموحَّ

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

              زكاة وضريبة دخل حالية: 
لة  17,822  13,453           زكاة ُمحم 

 5,501  672           مصروف ضريبة دخل حالية
لة   7,005  1,975           ضرائب مؤجَّ

            16,100  30,328 

               
       النحو التالي: كانت الحركة في الزكاة وضريبة الدخل للسنة على  

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 47,368  44,809           في بداية السنة
 23,323  14,125           مخصص السنة الحالية 

 (25,867)  ( 16,298)           مدفوع خالل السنة
 (15)  (38)           فروق تحويل

 44,809  42,598           في نهاية السنة 

               
ل الزكاة من العمليات المتوقفة   لاير سعودي(.  1.620.000: 2019لاير سعودي ) 1.080.000بلغ ُمحم 

 
               زكاة  035

              ُمحّمل للسنة 
              المحملة مما يلي: تتألف الزكاة  

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 17,822  13,453           مخصص السنة الحالية 

               
اُحتُسب مخصص السنة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي 

 للشركات التابعة السعودية األخرى، كل على حدة. 
               

              موقف الربوط 
 الخاصة بالشركة متضمنًا شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل وشركاتها التابعة الرئيسية المملوكة لها جزئيًا:  فيما يلي موقف الربوط

 
             ( الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل 1

لكامل ككل حتى اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها با
مليون  229.3مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2018إلى  2014. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط عن السنوات من 2013عام 

ي.  لاير سعودي وقدمت المجموعة اعتراًضا على الربط. وتعتقد اإلدارة أن النتيجة ستكون لصالح المجموعة؛ وبالتالي لم يَُجنَُّب مخصص إضاف 
 . 2019ولم تُصدر الهيئة حتى اآلن الربط عن عام 
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 )تتمة( موقف الربوط 

 
             

              ( الشركات التابعة المملوكة جزئيًا2
             

             شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة 
إلى  2019عن عام  . وقد قُدم اإلقرار الزكوي2018اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 

 الهيئة. غير أن الهيئة لم تُْصِدر الربط حتى اآلن. 
              

              مجموعة العزل الخليجية
. وقد قُدم اإلقرار الزكوي عن عام  2018الزكوية والضريبية عن جميع السنوات حتى عام  اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط

 إلى الهيئة. غير أن الهيئة لم تُْصِدر الربط حتى اآلن.  2019
               

              ضريبة دخل  035
              

              ُمحّمل للسنة 
             المحملة مما يلي: تتألف ضريبة الدخل 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 5,501  672           مخصص السنة الحالية 

               
       الشركات التابعة للمجموعة.يَُجنَُّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها  

               
              موقف الربوط 

 فيما يلي موقف الربوط الخاص بالشركات التابعة األجنبية الرئيسية:
 

             شركة الزامل إيركوندشنز إنديا برايفت ليمتد 
. وقُد ِمت إلى مصلحة 2010مارس  31اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 

. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط  2020مارس    31حتى    2011مارس    31الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن األعوام المنتهية في  
 عنها. النهائية 

 
             الهند   -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 

. وقُد ِمت إلى مصلحة 2018مارس  31الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط
. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية 2020و  2019مارس  31الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن السنتين المنتهيتين في 

 عنها.
 

             زامل كونستركشن إنديا برايفت ليمتد 
. وقُد ِمت إلى مصلحة 2017مارس  31الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط

. غير أن المصلحة 2020مارس  31و  2019مارس  31و  2018مارس  31الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية عن السنتين المنتهيتين في 
 لم تصدر بعد الربوط النهائية عنها. 

 
   الهند   -إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد زامل 

. قُد ِمت إلى مصلحة 2018مارس  31اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 
. غير أن المصلحة لم تصدر بعد الربوط النهائية 2020مارس    31الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية الخاصة بالشركة عن السنى المنتهية في  

 عن أي سنة.
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 الهند  -زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد 

            

. قُد ِمت إلى مصلحة 2019مارس  31الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الهندية على الربوط
. غير أن المصلحة لم  2020مارس  31و  2019مارس  31الضرائب الهندية اإلقرارات الضريبية الخاصة بالشركة عن السنتين المنتهيتين في 

 تصدر بعد الربوط النهائية عن أي سنة.
 

             ز فيتنام ليمتد كومباني زامل ستيل بيلدنغ
. قُد ِمت إلى مصلحة الضرائب الهندية اإلقرارات  2017الضريبية عن جميع السنوات حتى عام   اتُِفَق مع مصلحة الضرائب الفيتنامية على الربوط
 .2019ديسمبر  31الضريبية الخاصة بالشركة عن السنة المنتهية في 

 
             شركة الزامل للهياكل الفوالذية )المنطقة الحرة(
من هذا القانون. عليه، فإن الشركة معفاة من ضرائب   1997لسنة  8االستثمار استناًدا لنص المادة تأسست الشركة وفقًا قانون ضمانات وحوافز 

 الشركات وضرائب االستقطاع وسيستمر تطبيق هذه المنافع طوال مدة الشركة.
 

           جمهورية مصر العربية -شركة الزامل للمباني الحديدية 
م إلى مصلحة الضرائب اإلقرار الضريبي 2017اتُِفَق مع مصلحة الضرائب المصرية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى عام  . وقُد ِ

 . غير أن مصلحة الضرائب لم تصدر الربوط النهائية عنها حتى اآلن. 2020عن عام 
 

يرات  احتسبت ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارة وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية لتفس
 متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل شركة.

 
لة  035  ضريبة مؤجَّ

 
             

لة                أصول ضريبية مؤجَّ
لة بشركات تابعة أجنبية في فيتنام ومصر والهند. وقد تكبدت الشركة التابعة الكائنة في مصر الخسائر عل ى مدى تتعلق األصول الضريبية المؤجَّ

مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة للشركة التابعة. وخلُصت  السنتين الماليتين السابقتين، وهذه الخسائر متاحة للخمس سنوات التالية للتسوية  
عتمدة  المجموعة إلى أن األصول المؤجلة ستُسترد باستخدام الدخل الخاضع للضريبة المستقبلي التقديري استناًدا إلى خطط العمل والموازنات الم

 للشركات التابعة.
               

   الضريبية المؤجلة من فروق التوقيت المتعلقة بـ: وتتألف األصول  
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

              أصل ضريبي مؤجَّل
 6,863  3,742           مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات 

لة إجمالي األصول   6,863  3,742           الضريبية المؤجَّ

              التزام ضريبي مؤجَّل
 (839)  ( 1,032)          استهالك ُمعجَّل ألغراض ضريبية

ل   (839)  ( 1,032)           إجمالي االلتزام الضريبي المؤجَّ

 6,024  2,710           صافي أصل ضريبي مؤجَّل
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لة، بالصافي على النحو التالي: كانت تسوية       األصول الضريبية المؤجَّ

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 10,231  6,024           في بداية السنة
دة مصروف ضريبي ُمْعتََرف به خالل السنة في قائمة الدخل   (4,599)  ( 3,286)    الموحَّ

 392  (28)           فروق تحويل

 6,024  2,710           في نهاية السنة 

               
              التزامات ضريبية مؤجلة

االلتزامات الضريبية المؤجلة من فروق التوقيت  تتعلق االلتزامات الضريبية المؤجلة بشركة تابعة سعودية مملوكة جزئيًا مع مساهم أجنبي. وتتألف  
 المتعلقة بـ: 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              التزام ضريبي مؤجَّل

 9,233  8,088          استهالك ُمعجَّل ألغراض ضريبية

 9,233  8,088           المؤجَّل إجمالي االلتزام الضريبي 

               
              أصل ضريبي مؤجَّل

 684  740          التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 
 1,098  1,209           مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 63  62          مخصص مخزون بطيء الحركة

لة إجمالي األصول الضريبية   1,845  2,011           المؤجَّ

ل   7,388  6,077           صافي االلتزام الضريبي المؤجَّ

               
لة، بالصافي على النحو التالي:       كانت تسوية االلتزامات الضريبية المؤجَّ

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 4,982  7,388           في بداية السنة
دة   2,406  ( 1,311)        )مكسب( مصروف ضريبي ُمْعتََرف به في قائمة الدخل الموحَّ

 7,388  6,077           في نهاية السنة 

               
الضريبية إذا، وفقط إذا، كان لديها حق قانوني ملزم لتسوية األصول الضريبية الحالية والتزامات  تُجري المجموعة مقاصة لألصول وااللتزامات 

لة وااللتزامات الضريبية المؤجلة بضرائب الدخل المفروضة من قِبَل نفس السلطة  الضريبية الحالية وكانت تتعلق األصول الضريبية المؤجَّ
 الضريبية.
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           المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  036

               
ر عليها  تَُمث ُِل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيط

 من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. 
 

جهات متعددة ذات عالقة. وقد أُْظِهَرت المبالغ المستحقة من / إلى جهات ذات  وتُجري المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع 
د  ة: عالقة ِضْمن بند "مدينون" وبند "دائنون"، على التوالي. فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحَّ

 
 
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 

    
مبيعات إلى  

 جهات ذات عالقة

  
مشتريات ِمن 
 جهات ذات عالقة

  
مبالغ مستحقة من  
 جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة   
إلى جهات ذات  

 عالقة

لاير سعودي      
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               
              منشأة لها نفوذ هام على المجموعة
 -  2,424  474  1,426    2020   شركة مجموعة الزامل القابضة 

    2019    1,836  113  3,216  - 
              مشروع مشترك

 -  17,689  -  22,880    2020  شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة 
    2019    32,078  -  19,853  - 
              

             شركات زميلة
 -  19,236  -  -    2020  شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية

    2019    -  -  17,843  - 
               
               
               

 -  12,657  -  -    2020  الهند  -شركة ذي إن أي إنفرا برايفت ليمتد 
    2019    -  -  54,160  - 

              جهات أخرى ذات عالقة
 928  -  3,006  276    2020   الشركة المتحدة لصناعات الكرتون

    2019    804  1,099  -  213 
               

 6,722  -  8,406  6,119    2020  شركة مجموعة الزامل العقارية المحدودة 
    2019    8,066  3,933  547  - 
               

 5,011  -  2,940  50    2020  شركة الزامل للتجارة والخدمات المحدودة 
    2019    44  599  59  - 
               

 -  2,769  291  19    2020  شركة الزامل المعمارية القابضة المحدودة 
    2019    220  1,013  -  1,444 
               

 3,517  12,798  14,577  9,026    2020    أخرى
    2019    12,891  23,072  7,028  3,751 
               

 16,178  67,573  29,694  39,796    2020    اإلجمالي 
    2019    55,939  29,829  102,706  5,408 
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مليون لاير   6.76:  2019مليون لاير سعودي )  5.41ما قيمته    2020ديسمبر    31بلغت مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة المنتهية في  

مليون  1.6: 2019مليون لاير سعودي ) 1.6ما قيمته  2020ديسمبر  31مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في سعودي(. وقد بلغت 
 لاير سعودي(.

               
القائمة في نهاية السنة تُعتمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة. إن األرصدة 

ودي  غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقًدا. وخالل السنة، اعترفت المجموعة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة ال شيء لاير سع
لخسارة من العمليات المتوقفة مليون لاير سعودي( ومتعلقة بالمبالغ المستحقة على جهات ذات عالقة واُْعتُِرَف به كجزء من صافي ا  14.5:  2019)

دة.   في قائمة الدخل الموحَّ
               

دة ) يُرجى الرجوع وقد ُصن ِفَت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة كحسابات مدينة وحسابات دائنة، على التوالي، في قائمة المركز المالي الموحَّ
 ((. 31( واإليضاح )23إلى اإليضاح )

               
           التزامات محتملة وارتباطات  037

               
              ضمانات

 1.080: 2019مليون لاير سعودي ) 989أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 
 مليون لاير سعودي(. 

               

              التزامات رأسمالية
 مليون لاير سعودي( تتعلق ببعض مشاريع التوسعة.  30:  2019مليون لاير سعودي )  21.5اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  

               

             المعلومات القطاعية  038
               

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

 

والمكيفات المركزية واألفران  قطاع صناعة مكيفات الهواء، الذي يُزاِوُل أعمال إنتاج المكيفات الشباك والمكيفات الجدارية المنفصلة )السبلت(   •
غساالت  التي تعمل بالكهرباء والغاز والمجففات األوتوماتيكية واألفران الميكروويف وأنابيب / قنوات الهواء للمكيفات والثالجات المنزلية وال

 األوتوماتيكية وتركيب وصيانة وتشغيل وتأجير أجهزة تكييف الهواء والتبريد.
               

اني  قطاع الحديد والصلب، الذي يُزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وإنشاء وإدارة وتشغيل المطارات والمستودعات وإنشاء المب •
ع  والهياكل وتقديم خدمات الحماية من الحريق لها وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأعمال األلواح المعدنية والمعدات الثقيلة وقط 

 الغيار الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائية. 
               

قطاع صناعة مواد العزل، الذي يُزاِوُل إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك األلياف الزجاجية الستخدامها في العزل الحراري   •
 المركزية واألنابيب المعزولة مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل الهندسية البالستيكية الرغوية. لمكيفات الهواء  

               

 قطاع الشركات والخدمات األخرى، الذي يُزاِوُل أعمال تقديم خدمات الشركات والخدمات المشتركة وأنشطة التدريب واالستثمار. •
               

األداء  يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم 
دة.   القطاعي على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية الموحَّ
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              2020ديسمبر  31في 
              

             )تتمة( المعلومات القطاعية 038
               

وتعتبر جميع التعديالت واالستبعادات األخرى  تعديالت واستبعادات". اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، وتُظَهر في بند "تُحذَف 
 جزًءا من التسويات التفصيلية المعروضة أدناه. 

               
              قطاعات األعمال 

   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 باأللوف( )لاير سعودي 

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

 
قطاع صناعة  

 الحديد

 
قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  
 األخرى 

 
إجمالي  
 القطاعات 

 
تعديالت  
 واستبعادات 

 
 
َدة   ُمَوحَّ

              إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء: 
 3,368,962  -  3,368,962  2,487  196,131  1,643,890  1,526,454 عميل خارجي 

 -  ( 26,370)  26,370  -  14,806  210  11,354 فيما بين القطاعات 

  1,537,808  1,644,100  210,937  2,487  3,395,332  (26,370 )  3,368,962 
 14,000  -  14,000  -  -  -  14,000 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 3,382,962  ( 26,370)  3,409,332  2,487  210,937  1,644,100  1,551,808 إجمالي اإليرادات 

               
             توقيت االعتراف باإليرادات: 

 2,509,133  -  2,509,133  2,487  196,131  1,200,148  1,110,367 عند نقطة زمنية معينة 
 859,829  -  859,829  -  -  443,742  416,087 على مدى زمني 

  1,526,454  1,643,890  196,131  2,487  3,368,962  -  3,368,962 

               
 463,112  3,159  459,953  ( 2,487)  69,419  233,446  159,575 إجمالي الربح )الخسارة( 

               

 ( 60,754)  3,159  ( 63,913)  ( 12,705)  17,562  ( 19,301)  ( 49,469) إيرادات تشغيلية )خسارة( 

              
   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 باأللوف( )لاير سعودي 

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

 
قطاع صناعة  

 الحديد

 
قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  
 األخرى 

 
إجمالي  
 القطاعات 

 
تعديالت  
 واستبعادات 

 
 
َدة   ُمَوحَّ

               
             إيرادات )مصاريف( غير موزعة: 

             حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 
             24,836 

 38,558             إيرادات أخرى، بالصافي 
 ( 77,782)             تكاليف تمويل 

 ( 43,182)      خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة أصول غير متداولة 

 ( 118,324)        الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل والعمليات المتوقفة 
 ( 15,020)             زكاة وضريبة دخل 

 ( 16,494)             عمليات متوقفة 

 ( 149,838)             صافي خسارة السنة 
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دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
           المعلومات القطاعية )تتمة( 038

               
             قطاعات األعمال )تتمة(

             
   2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 باأللوف( ) لاير سعودي 

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

 
قطاع صناعة  

 الحديد

  
قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  
 األخرى 

 
إجمالي  
 القطاعات 

 
تعديالت  
 واستبعادات 

 
 
َدة   ُمَوحَّ

              إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء: 
 4,023,606  -  4,023,606  6,331  271,257  2,025,184  1,720,834 عميل خارجي 

 -  (37,085)  37,085  1,361  17,441  234  18,049 فيما بين  القطاعات 

  1,738,883  2,025,418  288,698  7,692  4,060,691  (37,085)  4,023,606 
 14,977  -  14,977  -  -  -  14,977 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 4,038,583  (37,085)  4,075,668  7,692  288,698  2,025,418  1,753,860 اإليرادات إجمالي 

               
             توقيت االعتراف باإليرادات: 

 2,925,164  -  2,925,164  6,331  271,257  1,433,523  1,214,053 عند نقطة زمنية معينة 
 1,098,442  -  1,098,442  -  -  591,661  506,781 على مدى زمني 

  1,720,834  2,025,184  271,257  6,331  4,023,606  -  4,023,606 

               
 586,846  14,130  572,716  (11,400)  93,096  311,246  179,774 إجمالي الربح )الخسارة( 

               

 (27,265)  14,677  (41,942)  (30,800)  29,644  22,678  (63,464) إيرادات تشغيلية )خسارة( 
               

             إيرادات )مصاريف( غير موزعة: 
        حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 

             9,195 
 21,540             إيرادات أخرى، بالصافي 

 ( 117,195)             تكاليف تمويل 
 34,584          عكس قيد خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة أصول غير متداولة 

 (79,141)        الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل والعمليات المتوقفة 
 (28,708)             زكاة وضريبة دخل 

 (21,861)             عمليات متوقفة 

 ( 129,710)             صافي خسارة السنة 

               
   2020ديسمبر   31في   

 باأللوف( ) لاير سعودي

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

 
قطاع صناعة  

 الحديد

 
قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  
 األخرى 

 
إجمالي  
 القطاعات 

 
 تعديالت

 واستبعادات  

 
 
َدة   ُمَوحَّ

               
 5,275,420  ( 184,870)  5,460,290  420,330  444,979  2,072,108  2,522,873 إجمالي األصول 

 3,940,512  ( 234,542)  4,175,054  908,520  146,433  1,288,637  1,831,464 إجمالي االلتزامات 
               

              أخرى: 
 استثمار في شركات زميلة  

 ومشروع مشترك    
 

10,774 
  
- 

  
- 

  
83,964 

  
94,738 

  
- 

  
94,738 

 40,212  -  40,212  3,922  4,475  20,074  11,741 مصاريف رأسمالية 
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دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
           المعلومات القطاعية )تتمة( 038

               
             قطاعات األعمال )تتمة(

   2019ديسمبر  31في   
 باأللوف( )لاير سعودي 

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

 
قطاع صناعة  

 الحديد

  
قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  
 األخرى 

 
إجمالي  
 القطاعات 

 
 تعديالت

 واستبعادات  

 
 
َدة   ُمَوحَّ

               

 5,643,398  ( 274,148)  5,917,546  563,371  504,801  2,332,759  2,516,615 إجمالي األصول 
 4,163,563  ( 305,808)  4,469,371  1,031,271  201,812  1,476,866  1,759,422 االلتزامات إجمالي 

               
              أخرى: 

 استثمار في شركات زميلة ومشروع  
 مشترك     

 
11,079 

  
- 

  
- 

  
68,793 

  
79,872 

  
- 

  
79,872 

 28,676  -  28,676  295  8,807  12,362  7,212 مصاريف رأسمالية 
               

     تتألف المصاريف الرأسمالية من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة. 
               

              معلومات جغرافية
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               

             إيرادات من عمالء خارجيين: 
 3,103,102  2,676,216           المملكة العربية السعودية 
 581,160  454,167           الدول األسيوية األخرى 

 354,321  252,579            أفريقيا 

            3,382,962  4,038,583 

               
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               

              أصول تشغيلية غير متداولة: 
 802,770  732,147           المملكة العربية السعودية 
 203,518  161,662           الدول األسيوية األخرى 

 73,606  70,933            أفريقيا 

            964,742  1,079,894 
               

     ولهذا الغرض، تتألف األصول غير المتداولة من الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام. 
               

     أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها  039
               

تمويل عمليات  تتألف االلتزامات المالية الرئيسة لدى المجموعة من القروض والحسابات الدائنة. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه االلتزامات المالية في  
والودائع القصيرة األجل المجموعة. وتتضمَّن األصول المالية الرئيسية لدى المجموعة الحسابات المدينة وصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي 

لية والتي  واألرصدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها. تحتفظ المجموعة أيًضا باستثمارات في أسهم غير ُمدَرجة في السوق الما
 تَُصنَُّف كاستثمار أسهم من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر   االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع اإلدارة  وتتعرَّ

وأهداف إدارة العليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات المجموعة  
ط. ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة المخاطر بها. وال ترتبط ا لمجموعة بأي أنشطة تحوُّ

 أدناه. 
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     أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها  039

               
              مخاطر السوق  أ(

عار السوق. وتتألف  تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أس
ومخاطر  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار األسهم
دوات المالية  السلع. وتعتبر القروض والودائع القصيرة األجل وأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من بين األ

 . 2019و  2020ديسمبر  31التي تتأثر بمخاطر السوق. وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 
               

              مخاطر أسعار العمولة 
ات في أسعار العمولة في تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغير 
ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بقروض المجمو عة الطويلة األجل والقصيرة السوق. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار العمولة في السوق التي تتعرَّ

ديسمبر   31األجل وودائعها القصيرة األجل. وتدير المجموعة مخاطر أسعار العمولة التي تتعرض لها بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة. وفي  
صيرة األجل الرئيسية تخضع  ، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة هاًما؛ حيث كانت قروضها الطويلة األجل والق2019و  2020

 ألسعار عمولة ثابتة. 
 

              مخاطر العمالت األجنبية
ي أسعار صرف تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات ف
ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة باألنشطة التشغيلية الخاصة   العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ

تُجر  بالمجموعة )عندما تُسجَّل اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية( وصافي استثمارات المجموعة في شركات تابعة وشركات زميلة أجنبية. ولم 
والروبية الهندية والدينار  المجموعة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي والين الياباني والجنيه المصري 

مالت  البحريني واليورو. ونظًرا لكون سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي، فال تشك ل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر ع 
ض المجموعة لمخاطر العمالت على المعامالت واألرصدة المسجلة باليورو والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه  هامة. تتعرَّ

تقلبات التي  المصري. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر عمالت اليورو والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه المصري بمراقبة ال
ت األجنبية جوهريًا بالنسبة لحساباتها المدينة ، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العمال2019و  2020ديسمبر  31تطرأ عليها. وفي 
 وحساباتها الدائنة. 

 

ض المجموعة لتغيرات جوهرية في العمالت األجنبية فيما يتعلق بصافي استثمارها في عمليات أجنبية بالجنيه المصري والروبية الهن دية. وتتعرَّ
المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجنيه المصري والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات وتوضح الجداول التالية مدى الحساسية للتغيُّرات 

نقدية. ولم  األخرى. ويرجع التأثير على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة قبل حساب الضريبة إلى التغيرات في القيمة العادلة لألصول وااللتزامات ال
 ي العمالت األجنبية جوهريًا بالنسبة لجميع العمالت األخرى. يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات ف

 

             
التغير في سعر 
 الجنيه المصري

التأثير على  
مكونات  
أخرى في 
 حقوق الملكية 

لاير سعودي                
 )باأللوف(

               
 1,133  %3+           2020ديسمبر  31

            -3%  (1,133 ) 
               

 1,086  %3+           2019ديسمبر  31
            -3%  (1,086) 
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     )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها 039

               
 مخاطر السوق )تتمة( أ(

 
            

             )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية
             

 
التغير في سعر 
 الروبية الهندية

التأثير على  
مكونات أخرى  
في حقوق  
 الملكية 

لاير سعودي                
 )باأللوف(

               
 1,768  %2+           2020ديسمبر  31

            -2%  (1,768 ) 
               

 1,953  %2+           2019ديسمبر  31
            -2%  (1,953) 
               

              مخاطر السلع 
ض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك الحديد والصلب وقطع الكهرباء والمواد الزجاجية والكه رباء. وتُِعدُّ  تتعرَّ

 أجل إدارة المخاطر. المجموعة موازناتها السنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليالت الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من هذه المواد من
 

              مخاطر أسعار األسهم 
ية االستثمارية. إن األوراق المالية غير المدرجة ألسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية لألوراق المال

قيود على أدوات األسهم الفردية واإلجمالية. وتُقدَّم تقارير بصفة دورية حول محفظة وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع 
 األسهم لإلدارة العليا للمجموعة. ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات األسهم ويعتمدها. 

 
 39,140:  2019ألف لاير سعودي )  53.650المدرجة والمسجلة بالقيمة العادلة  وبتاريخ القوائم المالية، كان مبلغ مخاطر أدوات حقوق الملكية غير  

 ألف لاير سعودي(. 
               

              مخاطر االئتمان ب(
ا ينشأ عنه خسارة مالية.  ض المجموعة تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل ممَّ وتتعرَّ

وبعض   لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية وودائعها القصيرة األجل وحساباتها المدينة وأصول عقودها وصافي استثمارها في عقد إيجار تمويلي
 حساباتها المدينة األخرى وذلك على النحو التالي: 

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

 167,381  128,194           أرصدة لدى البنوك 
 26,016  24,921           ودائع قصيرة األجل 

 1,895,662  1,718,629           مدينون
 494,756  596,653           أصول عقود 

 340,682  317,105          صافي استثمارات في عقد إيجار تمويلي 
 87,652  80,997           مدينون آخرون

            2,866,499  3,012,149 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

     

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
     )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها 039

               
             )تتمة( مخاطر االئتمان ب(
            

            حسابات مدينة وأصول عقود 
وحدة أعمال وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المخصصة إلدارة مخاطر ائتمان المتعلقة تُدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قِبَل كل  

مسددة والتأكد  بالعمالء. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير ال
 من متابعتها عن كثب. 

 

ل تابعة يُجرى تحليل االنخفاض في القيمة بكل تاريخ قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل وحدة أعما
ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مش ابهة )أي  للمجموعة. وتُحتَسب معدالت المخصصات بناء على أيام التأخُّ
االحتساب    حسب المنطقة الجغرافية أو نوع المنتج أو نوع العميل والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني(. وتعكس عملية

شأن األحداث السابقة والحالية  النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية ب
 والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.

 

ط  وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئيًا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة لدى المجموعة. وستعاير المجموعة المصفوفة بهدف ضب
وقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة )مثل إجمالي المنتَج المحلي( خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المت

ر في السداد في قطاع معين، يُجَرى تعدي ل المعدالت  متوقع تدهورها على مدى السنة التالية، مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ
كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة، وتخضع التغيُّرات في التقديرات  الخسارة التاريخية للخسارة. وفي 

انية المتوقعة تقديًرا  المتوقعة للتحليل. ويُمث ِل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتم
ا. خسائر االئتمان ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة  هامًّ

 التاريخية واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى المجموعة خسارة فعلية للعمالء مستقبال. 
               

ً بأنه ليس من عادة المجموعة وعادة ما  ر السداد عن أكثر من ثالث سنوات، وهي ال تخضع لنشاط اإلنفاذ.  علما تُشَطب الحسابات المدينة إذا تأخَّ
، حصلت  2020ديسمبر  31الحصول على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك فإن الغالبية العظمى منها غير مكفولة بضمانات. وكما في 

مليون لاير سعودي( المستحقة  145.3: 2019مليون لاير سعودي ) 109.2ى اعتماد مستندي كضمان على حساباتها المدينة البالغة المجموعة عل
ض لمخاطر ائتمان هامة، ومن ثمَّ فلم تُؤَخذُ في االعتبار بتق ييم الخسائر من بعض عمالئها. وقد قررت المجموعة أن هذه الحسابات المدينة ال تتعرَّ

اطق وصناعات  مانية المتوقعة. وتُقي ِم المجموعة تركز المخاطر المتعلقة بالحسابات المدينة التجارية بأنها منخفضة نظًرا ألن عمالئها موجودون بمناالئت
 متعددة ويعملون في أسواق مستقلة إلى حد ٍ كبير. 

 

التي تتعرض لها الحسابات المدينة الخاصة بالمجموعة وصافي االستثمار في عقد  ديسمبر  31يَِرُد فيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان في 
 إيجار تمويلي وأصول العقود: 

 
            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              حسابات مدينة: 

 563,495  500,064           متداولة 
 115,783  153,913          يوًما  30أقل من  
 100,271  64,831           يوًما  60 - 31 
 96,280  55,477           يوًما  90 - 61 
 162,108  88,396           يوًما 180 - 91 
 172,090  193,219           يوًما 181-360 
 555,268  611,984          يوًما  360أكثر من  

            1,667,884  1,765,295 
 102,706  67,573          حسابات مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة 

 207,664  187,631           محتجزات مستحقة القبض 
 340,682  317,105          صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي 

 501,695  606,292           أصول عقود 

            2,846,485  2,918,042 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

     

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
     )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها 039

               
             )تتمة( مخاطر االئتمان ب(
               

            )تتمة( حسابات مدينة وأصول عقود
لحساباتها المدينة وأصول عقودها المعرضة  2020ديسمبر  31استناًدا إلى مصفوفة المخصصات، بلغت خسائر المجموعة االئتمانية المتوقعة في 

مليون لاير سعودي(،    6.9مليون لاير سعودي و    325.3:  2019مليون لاير سعودي )  9.6مليون لاير سعودي و    313.7لمخاطر االئتمان ما قيمته  
مليون لاير سعودي( كمخصص للخسائر االئتمانية   22.3:  2019مليون لاير سعودي )  46.5التوالي. وبناء على ذلك، اعترفت المجموعة بمبلغ    على

ُن الحسابات المدينة الخاصة بالجهات ذات العالقة مبلغًا قدره  دة لعملياتها المستمرة. تَتََضمَّ لاير سعودي   مليون 11,3المتوقعة في قائمة الدخل الموحَّ
مليون لاير   14.5: 2019ألف لاير سعودي ) 857مليون لاير سعودي( متعلقًا بالعمليات المتوقفة. وقد اعترفت المجموعة بمبلغ  145.3: 2019)

دة.   سعودي( كمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة كجزء من صافي الخسارة من العمليات المتوقفة في قائمة الدخل الموحَّ
               

             أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل 
وتسعى المجموعة تُدار مخاطر االئتمان الناشئة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِبَل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة.  

د اإلدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم  التعامل إال مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة. ولم تُحد ِ
 االئتمان بتاريخ القوائم المالية. 

               
              مخاطر السيولة  ج(

بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير األموال للوفاء 
عامل ومتطلبات  عدم القدرة على تسييل األصول المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة رأس المال ال

سيولة بضمان توفير التسهيالت البنكية. وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد  التدفقات النقدية بشكل منتظم. وتدير المجموعة مخاطر ال
 يوًما من تاريخ الشراء. 120إلى  30يوًما من تاريخ تقديم الفاتورة. وتُسدد الحسابات الدائنة التجارية عادة خالل  90إلى  30المبالغ المستحقة خالل 

 
             مخاطر زيادة تركز المخاطر 

صادية  ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقت 
السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو  

 تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤث ِر على صناعة معينة. 
 

 الُمحدَّد وفقًا لذلك. ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تركز إدارة المجموعة على المحافظة على محفظة متنوعة. ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر 
 

ص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات المجموعة المالية بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية.  ويلخ ِ
               
 2020ديسمبر  31كما في     

     
 عند الطلب 

  6أقل من  
 أشهر 

  12إلى  6 
 شهًرا

  5إلى  1 
 سنوات 

 5أكثر من  
 سنوات 

  
 اإلجمالي 

لاير سعودي      
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               
 456,591  -  -  -  440,413  16,178   دائنون 

 119,536  48,330  39,656  10,865  20,685  -   التزامات إيجار 
 374,149  -  -  -  374,149  -  التزامات مالية أخرى
 2,342,792  -  15,200  137,042  2,182,550  8,000 قروض تحمل فائدة 

    24,178  3,017,797  147,907  54,856  48,330  3,293,068 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

     

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
     )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها 039

               
             )تتمة( مخاطر السيولة  ج(
 2019ديسمبر  31كما في     

               
     

 عند الطلب 
  6أقل من  

 أشهر 
  12إلى  6 

 شهًرا
  5إلى  1 

 سنوات 
 5أكثر من  

 سنوات 
  

 اإلجمالي 
لاير سعودي      

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(

               
 392,219  -  -  -  386,811  5,408   دائنون 

 136,731  55,328  56,684  14,289  10,430  -   التزامات إيجار 
 399,699  -  -  -  399,699  -  التزامات مالية أخرى
 2,679,143  -  147,180  302,700  2,200,721  28,542  قروض تحمل فائدة 

    33,950  2,997,661  316,989  203,864  55,328  3,607,792 

               
             إدارة رأس المال  040

               
 أعمالها وترفع قيمة العائد للمساهمين.يتمثل الغرض الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة في ضمان الحفاظ على معدالت رأسمالية جيدة لكي تدعم  

 
أو  وتدير المجموعة هيكل رأس المال وتجري تعديالتها عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. ولم يجر أي تغييرات على األهداف أو السياسات 

ي  . ويتألف رأس المال من رأس المال السهمي واالحتياط2019ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2020ديسمبر    31العمليات خالل السنة المنتهية في  
 1,278,767: 2019) 2020ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  1,334,908النظامي واألرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى ويُقاُس بواقع 

 ألف لاير سعودي(. 
               

         القيم العادلة لألدوات المالية  041
               

              القيم العادلة 
ت المستوى األدنى  تُصنَّف كافة األدوات المالية، التي يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح عنها، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخال 

ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:   والهامَّ
 
   تعديل( في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون  -
ر المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي -

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

هم من خالل وكما في تاريخ القوائم المالية، لم تكن هناك أصول أو التزامات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء استثمارات األس
 الُمدَرجة في السوق المالية وقد قُي َِمت باستخدام طريقة التقييم الخاصة بالمستوى الثالث. الدخل الشامل اآلخر والتي تَُمث ُِل األسهم غير 

 
لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات ا  لمدينة وصافي  تتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه واستثمارات األسهم الُمسجَّ

تمويلي وبعض األصول المتداولة األخرى. وتتألف االلتزامات المالية من القروض ألجل والقرض القصير األجل والحسابات  االستثمار في عقد إيجار  
 الدائنة وبعض االلتزامات المتداولة األخرى. تقارب القيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية قِيمها الدفترية.

 
 والقيم العادلة الستثمارات األسهم لدى المجموعة حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وفيما يلي مقارنة للقيم الدفترية
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

     

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
              2020ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 041

               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيم العادلة  القيمة الدفترية      

المستوى            
 األول

المستوى   
 الثاني

 المستوى   
 الثالث 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

              
             2020ديسمبر  31

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

          

 53,650  -  -  53,650  53,650     بالقيمة العادلة 

      53,650  53,650  -  -  53,650 

               
               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة العادلة  القيمة الدفترية      

المستوى            
 األول 

المستوى   
 الثاني 

 المستوى 
 الثالث  

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

              2019ديسمبر  31
               

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

          

 39,140  -  -  39,140  39,140     بالقيمة العادلة 

      39,140  39,140  -  -  39,140 

               
باستخدام المستوى الثالث   2019و  2020ديسمبر  31تُقاُس القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية في 

ديسمبر  31)المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة(. وقد قدرت المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول المعدلة في 
. وتتضمن طريقة صافي األصول المعدلة اشتقاق القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة 2019و  2020

 العادلة ألصولها والتزاماتها. 
               

             أرقام المقارنة  042
               

السنة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. تتعلق إعادة التصنيف بشكل رئيسي بالعمليات المتوقفة كما هو مذكور أِعيد تصنيف بعض أرقام 
 . 14في اإليضاح رقم 

               
             أحداث الحقة  043

               
، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ 
دة.    المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية الموحَّ

 


