
 

 

 
   

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

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 وتقرير فحص المراجع المستقل



 
  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   القوائم المالية األوَّ
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 الصفحة جدول المحتويات

  
 ١ تقرير الفحص للمراجع المستقل

    
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢ قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

    
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣ قائمة الدخل الشامل األوَّ

    
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٤ قائمة المركز المالي األوَّ

    
َدةقائمة التغيرات في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٥ حقوق الملكية األوَّ

    
َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٧-٦ قائمة التدفقات النقدية األوَّ

    
َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ١٩-٨ إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(الزامل لالستثمار الصناعي شركة 
َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

     ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
      

     معلومات حول الشركة ٠١
      

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي  هـ١٤١٩ربيع األول  ١٤المؤرخ في  ٤٠٧إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم ") الشركة("تحوَّ
.وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة). م١٩٩٨يوليو  ٩الموافق (

لة بالمملكة العربية ا سبتمبر ١٤الموافق (هـ ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥لسعودية بموجب السجل التجاري رقم والشركة ُمسجَّ
 :، ولديها الفروع التالية في المملكة العربية السعودية)م١٩٧٦

      
  الموقع التاريخ رقم السجل التجاري

   الدمامهــ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ٨ ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣
      

   :الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية لدى
 نسبة الملكية الفعلية   
 يونيو ٣٠    

٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 
      

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

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

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

 %١٠٠ %١٠٠   النمسا –كولينج يوروب هولدنجز جي إم بي إتش 
 %١٠٠ %١٠٠   الهند -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠   الهند -إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد زامل ستيل 
 %١٠٠ %١٠٠  المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري 

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

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

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

 %١٠٠ %١٠٠   المملكة العربية السعودية –شركة العزل الثانية المحدودة 
 %١٠٠ %١٠٠   الهند –شركة الزامل إيركوندشنز إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠ %١٠٠  العربية السعوديةالمملكة  -شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 
 %١٠٠ %١٠٠  سنغافورة -شركة الزامل إندستلایر إنفيستمسنت إيشا بي تي إي ليمتد 

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

 %٥١ %٥١  المملكة العربية السعودية -لعزل األنابيب المحدودة  المصنع السعودي
 %٥٠ -   المملكة العربية السعودية –شركة الزامل هدسون المحدودة 
 %٥٠ -  المملكة العربية السعودية –شركة بتروكيم الزامل المحدودة 
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  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

     )تتمة(معلومات حول الشركة  ٠١
        

الزامل هدسون المحدودة وشركة بتروكيم الزامل المحدودة؛ وعليه توقفتاْستُْكِملَت خالل هذه الفترة اإلجراءات النظامية المتعلقة بتصفية شركة 
 .المجموعة عن االعتراف باألصول والمطلوبات والحصة غير المسيطرة المتعلقة بهذه الشركات التابعة

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

والصناعية والسكنية مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة للتطبيقات التجارية
.قة الصب والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاريع الطاقة الشمسيةوأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسب

        
َدة الخاصة بالمجموعة كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ذي ٢٢بتاريخ  ٢٠١٩يو نيو ٣٠بناًء على قرار مجلس اإلدارة، اعتُمد إصدار القوائم المالية األوَّ

 ).م٢٠١٩يوليو  ٢٥الموافق (هــ ١٤٤٠القعدة 
        

    السياسات المحاسبية الهامة ٠٢
        

      أساس اإلعداد
َدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ .السعوديةالمعتمدة بالمملكة العربية " التقرير المالي األولي) "٣٤(أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

َدة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السن ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ وية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنبال تَتََضمَّ
َدة السنوية للمجموعة كما في  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ك، فإن نتائج عمليات الفترة المنتهية في باإلضافة إلى ذل. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مع القوائم المالية الُمَوحَّ

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ال تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عمليات السنة التي تنتهي في 
        

َدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخلوتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
وفيما يتعلق بمزايا الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات القيمة الحالية. الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي

 .االكتوارية
        

ِليَّة  َدة باللایر السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعةوتُْعَرض هذه القوائم المالية األوَّ ب كافة القيم. الُموَجَزة الُمَوحَّ وتُقرَّ
 .إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك

        
    المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل المجموعة

َدة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعدإنَّ  ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدةالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األوَّ اد القوائم المالية الُمَوحَّ
ولم تقم المجموعة بالتطبيق. ٢٠١٩يناير  ١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباًرا من ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 .المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن
        

ويُطبَّق العديد من. السابقةالذي يتطلب تعديل القوائم المالية " عقود اإليجار) "١٦(وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
َدة للمجموعة٢٠١٩التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ .، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األوَّ

 :ه التغيُّرات وتأثيرها، فقد أُْفِصَح أدناه عن طبيعة هذ)٣٤(ووفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
        

   "عقود اإليجار) "١٦(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير) ٤(والتفسير رقم " عقود اإليجار) "١٧(معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٦(يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود اإليجار" -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة ) ١٥(والتفسير رقم " التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار: "الماليالدولية للتقرير 
قدتقييم جوهر المعامالت المتضمنة الشكل القانوني لع: "الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة) ٢٧(والتفسير رقم " الحوافز التشجيعية -التشغيلي 

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود اإليجار". اإليجار
 .بموجب نموذج واحد للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي

        
وسيواصل). ١٧(بال تغير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٦(المالي رقم وتضل المحاسبة عن المؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقرير 

وبناًء). ١٧(المؤجرون تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي وفقًا لمبادئ مشابهة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .تأثير على عقود اإليجار حيث إن المجموعة هي المؤجر)  ١٦(ي رقم على ذلك، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المال

        
١باستخدام طريقة التطبيق باألثر الرجعي الُمعدَّل حيث إن تاريخ التطبيق المبدئي هو ) ١٦(وقد طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يُطبَُّق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي الناشئ مبدئيًا من تطبيق المعيار الُمْعتََرف به في تاريخ تقديم التطبيقووفقًا لهذه الطريقة، . ٢٠١٩يناير 
دًماوحيث إن المجموعة قد اعترفت بأصول حق االستخدام بالمبلغ المعادل اللتزامات اإليجار، ُمعدَّلةً حسب مبلغ دفعات اإليجار المدفوعة مق. المبدئي

َدة قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرة وبناًء على ذلك، لم تكن هناك حاجة إلى إجراء. والمتعلقة بعقد اإليجار الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي الُمَوحَّ
 .تعديالت في األرباح المبقاة في تاريخ التطبيق األولي
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  وشركاتها التابعة )شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

     )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  ٠٢
        

    )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل المجموعة
    

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

َدت سابقًا كعقود إيجار بت ل والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي ُحّدِ طبيق معيار المحاسبةاختارت المجموعة استخدام الطريقة العملية للتحوُّ
وقد اختارت المجموعة. الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق المبدئي) ٤(والتفسير رقم ) ١٧(الدولي رقم 

عقود اإليجار القصيرة("شهًرا أو أقل وال تتضمن خيار شراء  ١٢أيًضا استخدام إعفاءات االعتراف الخاصة بعقود اإليجار ذات فترة إيجار مدتها 
 ").األصول منخفضة القيمة("في تاريخ بدء اإليجار وعقود اإليجار التي يكون أصلها األساسي منخفض القيمة ) "األجل

        
  )):النقص(الزيادة ( ٢٠١٩يناير  ١كما في ) ١٦(فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

        
لایر سعودي        

 )باأللوف(
       األصول

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

        
 ١١٩٬٥١٣      إجمالي األصول

        
       المطلوبات

 ١١٩٬٥١٣     التزامات عقود إيجار
 ١١٩٬٥١٣     إجمالي المطلوبات

        
 .%٥٫٤٣باستخدام  المتوسط المرجح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة  ٢٠١٩يناير  ١ُخِصَم إجمالي التزامات عقود إيجار في 

        
عقد من عقود، صنفت المجموعة كل )١٦(وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي والمعدات األخرى

وكان يَُصنَُّف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا. في تاريخ بدء اإليجار إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي) كمستأجر(اإليجار الخاصة بها 
وكانت تَُرْسَمُل عقود اإليجار. تشغيليتحولت فعليًا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر إلى المجموعة، وإال ُصنَِّف كعقد إيجار 

رة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات اإلي جار، إْن كانت أقل منالتمويلي عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّ
ع دفعات اإليجار بين فائدة . القيمة العادلة وفي عقد اإليجار التشغيلي، كان ال. وانخفاض في التزام اإليجار) ليف تمويلُمْعتََرف بها كتكا(وكانت توزَّ

مدى فترة عقديَُرْسَمُل العقار المؤجر وكان يُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار كمصروف إيجار ضمن الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة القسط الثابت على 
 .ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما وكان يُْعتََرُف بأي إيجار مدفوع مقدًما. اإليجار

        
، طبقت المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار)١٦(عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ل محددة ووسائل عملية، وقد تطبيقها المجموعةويقدم المعيار متطلبات . قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة باألصول منخفضة القيمة  .تحوُّ
        

     عقود إيجار مصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تمويلي
 ).١٦(لي رقم لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات ُمْعتََرف بها كالتزامات عقود إيجار تمويلي في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير الما

        
    عقود إيجار ُمحاَسب عنها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي

يرة األجل وعقوداعترفت المجموعة بأصول حق استخدام والتزامات إيجار لتلك العقود الُمَصنَّفَة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار قص
واُْعتُِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناًء على القيمة الدفترية كما لو كان المعيار مطبقًا دائًما، بصرف. اإليجار ذات القيمة المنخفضة

وفي بعض عقود اإليجار، كان يُْعتََرُف بأصول حق االستخدام استناًدا إلى. النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي
وقد اُْعتُِرَف بالتزامات. المعادل اللتزامات اإليجار ُمعدَّلة للمحاسبة عن أي دفعات إيجار ذات عالقة مدفوعة مقدًما ومستحقة ُمْعتََرف بها سابقًاالمبلغ 

 .المبدئي عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومةً باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ التطبيق
        

   :طبقت المجموعة أيًضا الوسائل العملية المتاحة حيث
        
  استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول، -
 .شهًرا في تاريخ التطبيق المبدئي ١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  -

  



١١ 
 

  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

     )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  ٠٢
        

 )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل المجموعة
 

  )تتمة( عقود إيجار ُمحاَسب عنها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي
   
 .استبعدت التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي -
ن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه استخدمت - ر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمَّ  .اإلدراك المتأّخِ
حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر اإليجارية، وبدال من ذلك تُجَرى المحاسبة عن العناصر -

 .كعنصر إيجاري واحداإليجارية وأي عناصر غير إيجارية متعلقة بها 
        

     ملخص بالسياسات المحاسبية الجديدة
، والذي ُطبِّقَت منذ تاريخ التطبيق)١٦(يَِرُد فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة الخاصة بالمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 :المبدئي
        

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

.إعادة قياس التزامات عقد إليجارحق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن 
إليجار الُمسدَّدةوتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات ا

قنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجروما لم تكن المجموعة متي. في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة
يري أو مدة عقدفي نهاية مدة عقد اإليجار، تُْستَْهلَُك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقد

 .القيمة وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في. اإليجار، أيُّهما أقصر
        

      التزامات عقود إيجار
وتشتمل. د اإليجارتعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عق

ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد) الثابتة الفعليةبما في ذلك الدفعات (دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة 
ن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة. على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية وتتضمَّ

ويُْعتََرُف. ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء العقد معقولة أن تمارسه المجموعة
 .بدفعات اإليجار المتغيِّرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد

        
ة المنصوص عليهاوعند حساب القيمة الحالية لدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائد

يد الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعاتوبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزا. ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر
رفضًال عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّ . اإليجار الُمسدَّدة

 .في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد
        

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها(تُطبِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمكائن والمعدات 

ن خيار شراء ١٢ منخفضة القيمة على وتُطبِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول). شهًرا أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تتضمَّ
ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود). لایر سعودي ١٨٫٧٥٠أي التي تقل عن (عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة 

 .ى فترة عقد اإليجاراإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مد
        
  أصول حق      

 استخدام 
التزامات عقود 

 إيجار
لایر سعودي       

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
        

 ١١٩٬٥١٣ ١٣١٬٣١٩    ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 - )١٠٬٧٥٣(    مصروف استهالك

 ٣٬٠٠٢ -     مصروف فائدة
 )٨٬٦٣٥( -     مبالغ مدفوعة

 ١١٣٬٨٨٠ ١٢٠٬٥٦٦    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 
        

    .تَُمثُِّل أصول حق االستخدام األراضي المملوكة والمباني
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  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

 التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة ٠٣
        

َدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصحيتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ
وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال. عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة

وتُجَرى. صول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبليةاالفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لأل
ويُْعتََرُف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يُعدَّل فيها التقدير وفي أي. مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة

 .فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت
        

تقديراتكانت األحكام المحاسبية الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد بشأن ال وقد
دة السنوية األخيرة، باستثناء األحكام المحاسبية الهامة الجديد ة والمصادر الرئيسية لعدم التأكدالمحاسبية هي ذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ

 .أعاله) ٢(على النحو المبين في اإليضاح ) ١٦(بشأن التقديرات المحاسبية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
        

   إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء ٠٤
        

   :المجموعة من العقود المبرمة مع العمالءيَِرُد فيما يلي تفاصيل إيرادات 
        
 فترة الستة اشهر المنتهية       

 )غير مدققة( يونيو ٣٠في 
      ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي       

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
        

 ١٬٤٣٥٬٦٧٩ ١٬٣٥٣٬٦٣٧     مبيعات بضائع
 ١٧٤٬٤٦٠ ١٥٠٬٨٢٩    خدماتتقديم 

 ٤١٢٬٦٧٥ ٥٥٥٬٤٦٨    إيرادات من عقود طويلة األجل
 ٢٬٠٢٢٬٨١٤ ٢٬٠٥٩٬٩٣٤   إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء

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

        
     زكاة وضريبة دخل ٠٥

        
       زكاة )أ

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

        
على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل حتى عام") الهيئة("اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 

وتخضع. غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن. ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤وقد قُدمت إلى الهيئة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من . ٢٠١٣
 .شركةاألنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة؛ وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من ال

        
      ضريبة دخل )ب

احتسبت ضريبة. الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعوديةيَُجنَُّب مخصص لضريبة 
وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف. الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية

 .تي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل شركةالربوط ال
        
لة )ج       ضريبة مؤجَّ

لة بقيمة  لت المجموعة خالل الفترة صافي مكسب ضريبة مؤجَّ لة بقيمة: ٢٠١٨يونيو  ٣٠(ألف لایر سعودي  ٥٤سجَّ صافي مصروف ضريبة مؤجَّ
 ).ألف لایر سعودي ٣٣٥
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  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

      ربحية السهم ٠٦
        

ح لعدد األسهم القائمة خاللتُحتسب ربحية السهم  األساس والمخفف بقسمة صافي دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 :الفترة على النحو التالي

        
 فترة الثالثة أشهر المنتهية     

  )غير مدققة( يونيو ٣٠في 
 فترة الستة اشهر المنتهية 

  )مدققةغير ( يونيو ٣٠في 
    ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
        

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

 
)٤٩٬٥٥٣( 

 
)٣٨٬٢٤٨( 

 
)٩٦٬٧٠٥( 

 
)٢٢٬٦٨٠( 

 )١٬٥٢٠( - )١٬٥٢٠( -  عمليات مستمرة
 )٢٤٬٢٠٠( )٩٦٬٧٠٥( )٣٩٬٧٦٨( )٤٩٬٥٥٣(  عمليات متوقفة

        
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 )باأللوف) (للسهم(   
  

٦٠٬٠٠٠ 
  

٦٠٬٠٠٠ 
  

٦٠٬٠٠٠ 
  

٦٠٬٠٠٠ 
      

      ربحية السهم
 )٠٫٤٠( )١٫٦١( )٠٫٦٦( )٠٫٨٣(ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم

        
     ربحية السهم للعمليات المستمرة

 )٠٫٣٨( )١٫٦١( )٠٫٦٤( )٠٫٨٣(ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم
        

     ربحية السهم للعمليات المتوقفة
 )٠٫٠٢( - )٠٫٠٢( -ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم

        
     ممتلكات ومصانع ومعدات ٠٧

        
فترة الستة أشهر المنتهية(مليون لایر سعودي  ١٧٫٨، أصول بتكلفة قدرها ٢٠١٩يونيو  ٣٠اشترت المجموعة، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

لت استهالك قدره ) مليون لایر سعودي ٢٠٫٩: ٢٠١٨يونيو  ٣٠في  ِليَّة الُموَجَزة ٦٠٫٧وحمَّ مليون لایر سعودي على قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
َدة   ).مليون لایر سعودي ٦٢٫٢: ٢٠١٨يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في (الُمَوحَّ

        
توصلت المجموعة في الفترات السابقة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات بشركة تابعة، وهي زامل، ٢٠١٦يناير  ١في 

ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية، وعليه، فقد اُْعتُِرَف بخسارة ناشئة  قيمة قدرهاعن انخفاض في الستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد، والتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ
 .ألف لایر سعودي ٥٩٫٥٩٠

        
القابلةوخالل الفترة ونتيجة لزيادة حجم المبيعات وعودة أنشطة الشركة التابعة إلى المستوى التشغيلي الطبيعي، فقد قررت المجموعة أن القيمة 

ة للنقد قد تجاوزت القيمة الدفترية ألف لایر ٤٠٬١٨٤ُعِكَس قيد خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها وعليه، فقد . لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ
ة للنقد ٢٠١٩يونيو  ٣٠وقد احتُِسبَت القيمة القابلة لالسترداد كما في . سعودي دت على مستوى الوحدة الُمِدرَّ .على أساس القيمة قيد االستخدام وُحّدِ

 .على أساس ما قبل الضريبة %١٨٫٨٢ة للنقد، ُخِصَمت التدفقات النقدية بنسبة وعند تحديد القيمة قيد االستخدام للوحدة الُمِدرَّ 
        

محدودة،قررت الشركة خالل الفترة أن القيمة القابلة لالسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بشركة تابعة، وهي شركة مكونات البناء ال
ة للنقد، أقل  وكانت تُحتسب القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام للوحدة المدرة للنقد. من قيمتها الدفتريةوالتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ

مليون لایر ٥٫٦وقد نتج عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة قدرها . %١٣٫٦٥باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة 
َدةوقد اُْعتُِرَف بالم. سعودي  .بلغ في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

        
  



١٤ 
 

  وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
        

      رأس المال ٠٨
        

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

        
     التزامات محتملة ٠٩

        
ديسمبر ٣١(مليون لایر سعودي  ١٬٢٠٢بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، 

 ).مليون لایر سعودي ١٬٠٧٩: ٢٠١٨
        

    المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠١٠
        

وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها منتَُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة 
والشركة األم الرئيسية المالكة القادمة للمجموعة هي شركة مجموعة الزامل القابضة. قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها

لة بمدينة ) شركة مساهمة مقفلة سعودية(  .الدمام في المملكة العربية السعوديةالُمسجَّ
        

فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في. وتُجري المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة
َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  :قائمة الدخل األوَّ

        
  

 الجهة ذات العالقةالعالقة واسم 
  

 طبيعة المعاملة
 فترة الستة اشهر المنتهية

 )غير مدققة( يونيو ٣٠في  
      ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي       

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
        

      الشركة األم الرئيسية المالكة
 ٨٧٧ ٤٧٩  مبيعات شركة مجموعة الزامل القابضة

 ١٬٣٨٦ ٤٩٧  مشتريات    
       مشروع مشترك

 ١٬٧٨٥ ١٨٬١٤٧  مبيعات شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة
        

 ٤٬٦٨٨ ٦٬٧٣٣  مبيعات  جهات أخرى ذات عالقة
 ١٠٬١٢٠ ١٠٬٣٣٩  مشتريات    
        

 ).ألف لایر سعودي ٣٫٤٣٦: ٢٠١٨يونيو  ٣٠(ألف لایر سعودي  ٣٫٥٢٧الرئيسيين خالل الفترة ما مقداره بلغ تعويض موظفي اإلدارة 
        

واألرصدة القائمة في نهاية الفترة غير. تُعتمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة
 .وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا مكفولة بضمانات

        
ألف لایر ٩٥٬٠٥١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ألف لایر سعودي  ٩٨٬٧٤٥بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 

ِليَّة الُموَجَزة ) سعودي َدةضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األوَّ يونيو ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة كما في . الُمَوحَّ
ِليَّة) ألف لایر سعودي ٢١٬٨٤١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ألف لایر سعودي  ١٧٬٣٨٠بقيمة  ٢٠١٩ ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة  .الُموَجَزة الُمَوحَّ
 

  



١٥ 
 

   وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(الصناعي  شركة الزامل لالستثمار
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ     )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

        ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
         

       المعلومات القطاعية ٠١١
         

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

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

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

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

 .ة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائيةالغيار الخاص
قطاع صناعة مواد العزل، الذي يُزاِوُل إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك األلياف الزجاجية الستخدامها في العزل الحراري •

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

يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة. القابلة لالفصاحلم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية 
ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية. بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .األوَّ
         
 

 قطاعات األعمال
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لایر سعودي باأللوف(
    

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  
       

٢٬٠٥٩٬٩٣٤ -٢٬٠٥٩٬٩٣٤ ٣٬٩٧٧ ١٬١٤٦٬٠٥٥١٥٢٬٢٣٣ ٧٥٧٬٦٦٩ عميل خارجي
 - )٨٬٥٣٦( ٨٬٥٣٦ ١٬٢٤١ ٧٬٢٩٥ - - بين القطاعاتفيما 

  ٢٬٠٥٩٬٩٣٤ )٨٬٥٣٦(٢٬٠٦٨٬٤٧٠ ٥٬٢١٨ ١٬١٤٦٬٠٥٥١٥٩٬٥٢٨ ٧٥٧٬٦٦٩
        

 ٧٬٦٠٨ - ٧٬٦٠٨ - - - ٧٬٦٠٨ إيرادات عقد إيجار تمويلي
٢٬٠٦٧٬٥٤٢ )٨٬٥٣٦(٢٬٠٧٦٬٠٧٨ ٥٬٢١٨ ١٬١٤٦٬٠٥٥١٥٩٬٥٢٨ ٧٦٥٬٢٧٧ إجمالي اإليرادات

         
       :توقيت االعتراف باإليرادات

١٬٣٥٣٬٦٣٧ )٨٬٥٣٦(١٬٣٦٢٬١٧٣ ٢٬٣٠٦ ١٥٩٬٥٢٨ ٨٥٠٬٩٠٩ ٣٤٩٬٤٣٠ في مرحلة زمنية معينة
 ٧٠٦٬٢٩٧ - ٧٠٦٬٢٩٧ ٢٬٩١٢ - ٢٩٥٬١٤٦ ٤٠٨٬٢٣٩ بمرور الوقت

  ٢٬٠٥٩٬٩٣٤ )٨٬٥٣٦(٢٬٠٦٨٬٤٧٠ ٥٬٢١٨ ١٬١٤٦٬٠٥٥١٥٩٬٥٢٨ ٧٥٧٬٦٦٩
         

 ٢٢٢٬٥٠٨ ٧١٤ ٢٢١٬٧٩٤ ٧٨٧ ٤٩٬٤٦٧ ١٣٨٬٣٣١ ٣٣٬٢٠٩ إجمالي الربح
         

 الربح التشغيلي 
 )الخسارة التشغيلية(   

  
)٧٦٬٢٢٢( 

  
١٬٤٩٧ 

  
٢٠٬٤٧٧ 

  
)٧٬٨٦٨( 

  
)٦٢٬١١٦( 

  
٧١٤ 

  
)٦١٬٤٠٢( 

 
       :موزعةغير ) مصاريف(إيرادات 

        
      حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

       ١٬٨٥٦ 
 ٨٬٠٧٨       إيرادات أخرى، بالصافي

 )٥٩٬٩٣١(       تكاليف تمويل
 ٣٤٬٥٨٤     عكس قيد انخفاض في قيمة أصول غير متداولة، بالصافي

 )٧٦٬٨١٥(      قبل حساب الزكاة وضريبة الدخلالخسارة 
 )١٠٬٦٨٥(       زكاة وضريبة دخل

 )٨٧٬٥٠٠(       صافي خسارة الفترة
         



١٦ 
 

 
   وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

لية  َدة إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ     )تتمة(الُموَجَزة الُمَوحَّ
        ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

         
        (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١

         
   ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 )لایر سعودي باأللوف(
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  

       

        
 ٢٬٠٢٢٬٨١٤ - ٢٬٠٢٢٬٨١٤ ٥٬٦٩٥ ١٤٣٬٧٣٩ ١٬٠١٣٬٠٥٥ ٨٦٠٬٣٢٥ عميل خارجي

 - )١١٬٩١٢( ١١٬٩١٢ ٢٬٦١٠ ٩٬٣٠٢ - - القطاعاتفيما بين 
  ٢٬٠٢٢٬٨١٤ )١١٬٩١٢( ٢٬٠٣٤٬٧٢٦ ٨٬٣٠٥ ١٥٣٬٠٤١ ١٬٠١٣٬٠٥٥ ٨٦٠٬٣٢٥ 

 ٨٬٠٧٢ - ٨٬٠٧٢ - - - ٨٬٠٧٢ إيرادات عقد إيجار تمويلي
 ٢٬٠٣٠٬٨٨٦ )١١٬٩١٢( ٢٬٠٤٢٬٧٩٨ ٨٬٣٠٥ ١٥٣٬٠٤١ ١٬٠١٣٬٠٥٥ ٨٦٨٬٣٩٧ إجمالي اإليرادات

         
        :توقيت االعتراف باإليرادات

 ١٬٤٣٥٬٦٧٩ )١١٬٩١٢( ١٬٤٤٧٬٥٩١ ٣٬٠١٥ ١٥٣٬٠٤١ ٨٢٧٬٧٠٧ ٤٦٣٬٨٢٨ في مرحلة زمنية معينة
 ٥٨٧٬١٣٥ - ٥٨٧٬١٣٥ ٥٬٢٩٠ - ١٨٥٬٣٤٨ ٣٩٦٬٤٩٧ بمرور الوقت

  ٢٬٠٢٢٬٨١٤ )١١٬٩١٢( ٢٬٠٣٤٬٧٢٦ ٨٬٣٠٥ ١٥٣٬٠٤١ ١٬٠١٣٬٠٥٥ ٨٦٠٬٣٢٥ 
         

 ٣١٦٬٦٦٥ ٨٩١ ٣١٥٬٧٧٤ ٢٬٢٣٦ ٤٦٬٦٨٤ ١٥٤٬٠٧٠ ١١٢٬٧٨٤ إجمالي الربح
         

  الربح التشغيلي 
 )الخسارة التشغيلية( 

  
١٣٬٥٤١ 

  
١١٬٤٤٢ 

  
١٤٬٦١١ 

  
)٤٬١٨٥( 

  
٣٥٬٤٠٩ 

  
٨٩١ 

  
٣٦٬٣٠٠ 

         
       :غير موزعة) مصاريف(إيرادات 

        
      حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

       )٢١( 
 ٥٤٢       إيرادات أخرى، بالصافي

 )٤٣٬٦٥٩(       تكاليف تمويل
 )٦٬٨٣٨(      الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

 )٩٬٧١٣(       زكاة وضريبة دخل
 )١٬٥٢٠(       عمليات متوقفة

 )١٨٬٠٧١(       صافي خسارة الفترة

  



١٧ 
 

   وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ     )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

         ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 
          

        )تتمة( المعلومات القطاعية ٠١١
          
   ٢٠١٩يونيو  ٣٠في   

 )لایر سعودي باأللوف(
    

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

   
قطاع صناعة 

 الحديد

قطاع 
صناعة مواد

 عزل

قطاع الشركات
والخدمات 

 األخرى

  
إجمالي 
 القطاعات

  
تعديالت 
 واستبعادات

  
  

َدة  ُمَوحَّ
          

 ٥٬٩٦٨٬٣٩٩)٤٣١٬٦٥٤(٦٬٤٠٠٬٠٥٣ ٢٬٤٦٧٬٧٢٢٥٤٤٬٨٤٦٦٨٢٬٦٤٣ ٢٬٧٠٤٬٨٤٢ إجمالي األصول
 ٤٬٤٣١٬١٨٠)٤٩٣٬٢٤٤(١٬٦٠٨٬٨٥٨٢٤٢٬٧٨٣١٬١١٠٬٨٤٧٤٬٩٢٤٬٤٢٤ ١٬٩٦١٬٩٣٦ إجمالي المطلوبات

          
         :أخرى

  استثمار في شركات 
 زميلة ومشروع مشترك  

  
١١٬٦٥٧ 

   
- 

  
- 

  
٧٥٬٥٨٣ 

  
٨٧٬٢٤٠ 

  
- 

  
٨٧٬٢٤٠ 

 ١٧٬٨٢٠ - ١٧٬٨٢٠ ٣١٥ ٤٬١٥٤ ٩٬٠٦٧  ٤٬٢٨٤ مصاريف رأسمالية
          
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   

 )لایر سعودي باأللوف(
          
قطاع صناعة   

الهواءمكيفات 
قطاع صناعة 

 الحديد
قطاع 

صناعة مواد
 عزل

قطاع الشركات
والخدمات 

 األخرى

إجمالي 
 القطاعات

تعديالت 
 واستبعادات

َدة  ُمَوحَّ

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

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

         :أخرى
  استثمار في شركات 

 زميلة ومشروع مشترك  
  

١١٬١٣٦ 
   

- 
  
- 

  
٧٤٬٢٤٨ 

  
٨٥٬٣٨٤ 

  
- 

  
٨٥٬٣٨٤ 

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

وتعتبر جميع التعديالت واالستبعادات األخرى ".تعديالت واستبعادات"تُحَذف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، وتُظَهر في بند 
.تتألف المصاريف الرأسمالية من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة. جزًءا من التسويات التفصيلية المعروضة أدناه

          
         معلومات جغرافية

         
  أشهر المنتهيةللستة         

 يونيو ٣٠في  
        ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لایر سعودي         

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
          

        :إيرادات من عمالء خارجيين
 ١٬٥٦٩٬٣٢٦١٬٥٣٢٬٩١٤       المملكة العربية السعودية
 ٣٢٢٬٥٨١ ٣٢٤٬٩٤٨       الدول األسيوية األخرى

 ١٧٥٬٣٩١ ١٧٣٬٢٦٨        أفريقيا
        ٢٬٠٦٧٬٥٤٢٢٬٠٣٠٬٨٨٦ 

  



١٨ 
 

   وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ     )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

         ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
          

        )تتمة( المعلومات القطاعية ٠١١
          

        )تتمة( معلومات جغرافية
 يونيو ٣٠        

٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 
لایر سعودي         

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
          

        :متداولة أصول تشغيلية غير
 ٨٥٣٬١٨٨ ٨٤٩٬٨٩٩       المملكة العربية السعودية
 ٩٥٬٦٤٨ ٢٠٩٬٩٠٤       الدول األسيوية األخرى

 ٧٤٬٧٠٥ ٧٣٬٩٦٢        أفريقيا
        ١٬١٣٣٬٧٦٥١٬٠٢٣٬٥٤١ 
          

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

      القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٢
          

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

          
   في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة) بدون تعديل(األسعار الُمدَرجة ) : ١(المستوى  -
مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرةطرق تقييم فنية تعتبر ) : ٢(المستوى  -
  .طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة) : ٣(المستوى  -
          

حول القوائم المالية، لم تكن هناك أصول أو مطلوبات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء أدوات حقوق وكما في تاريخ تقديم التقرير
الخاصةخدام طريقة التقييم الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تَُمثُِّل األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية وقد قُيَِّمت باست

 ).٣(بالمستوى 
          

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

 .تقارب القيم العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية قِيمها الدفترية. الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى
          

 :المجموعة حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروفيما يلي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة ألدوات حقوق الملكية لدى 
          
          
 قياس القيم العادلة باستخدام       
)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى  القيم العادلةالقيمة الدفترية     
لایر سعودي      

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
         ٢٠١٩يونيو  ٣٠

          
  أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل

 الشامل اآلخر   
     

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

  



١٩ 
 

   وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ     )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

         ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
          

        )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٢
          
 قياس القيم العادلة باستخدام       
 )٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى القيمة العادلةالقيمة الدفترية     
لایر سعودي      

 )باأللوف(
لایر سعودي 

 )باأللوف(
سعودي  لایر
 )باأللوف(

لایر سعودي 
 )باأللوف(

لایر سعودي 
 )باأللوف(

         ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          

  أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل
 الشامل اآلخر   

     

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

المدخالت غير) (٣(باستخدام المستوى  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قِيَست القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية في 
وتتضمن. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول المعدلة في وقد قدرت ). القابلة للمالحظة الهامة

ترى. مطلوباتهاطريقة صافي األصول المعدلة اشتقاق القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة العادلة ألصولها و
 .٢٠١٨ديسمبر  ٣١غيُّرات هامة في قيمة االستثمار منذ اإلدارة أنه لم تحدث ت

          
        أحداث الحقة ٠١٣

          
، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على٢٠١٩يونيو  ٣٠حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 

َدةالمركز المالي  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ
          

        أرقام المقارنة ٠١٤
          

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


