
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
 

َدة (غير مدققة) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠
      

  

  



  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   القوائم المالية األوَّ

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  

 الصفحة جدول المحتويات
  

 ١ تقرير الفحص
    

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢ قائمة الدخل األوَّ
    

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣ قائمة الدخل الشامل األوَّ
    

ِليَّة الُموَجَزة  دةقائمة المركز المالي األوَّ  ٤ الُموحَّ
    

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  ٥ قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ
    

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٧-٦ قائمة التدفقات النقدية األوَّ
    

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣٧-٨ إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

       م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
          

         معلومات حول الشركة ٠١
          

لت شركة الزامل خ في  ٤٠٧لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة سعودية مساهمة وفقًا للقرار الوزاري رقم  تحوَّ ربيع األول  ١٤المؤرَّ
ى شركة الزامل للم١٩٩٨يوليو  ٨هـ (الموافق ١٤١٩ باني الحديدية م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت ُمسمَّ

لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم المحدودة. والشركة ُمس  ١٤لموافق هـ (ا١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥جَّ
 م)، ولديها الفروع التالية في المملكة العربية السعودية:١٩٧٦سبتمبر 

          
     المدينة  التاريخ  رقم السجل التجاري

     الدمام  هـ١٤٣٥ُجمادى اآلخرة  ٨  ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣
     الدمام  هـ١٤١٩صفر  ١  ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١
     الدمام  هـ١٤٣٠ربيع اآلخر  ١٠  ٢٠٥٠٠٦٤٥٣٥

          
 نسبة الملكية الفعلية    لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

 ديسمبر ٣١ سبتمبر ٣٠       
       ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
          

 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –للحديد القابضة شركة الزامل 
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة  - 
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة الزامل اإلنشائية للهياكل الفوالذية  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل لألبراج والجلفنة  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل لمعدات المعالجة  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة مكونات البناء  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية  - 
 %١٠٠  %١٠٠  العربية السعودية المملكة-شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية  - 

 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل للمكيفات القابضة 
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –للمكيفات المركزية مصنع شركة الزامل  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة اختبار المحدودة  - 
 %١٠٠  %١٠٠    العربية السعوديةلمملكة ا –الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة  - 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيسكو)  - 

 %١٠٠  %١٠٠    مهورية مصر العربيةج –شركة الزامل للمباني الحديدية 
 %١٠٠  %١٠٠    لصينا –الزامل ستيل بلدنجز (شنغهاي) كومباني ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠    لنمساا –هولدنجز جي إم بي إتش كولينج يوروب 
 %١٠٠  %١٠٠    لنمساا –كليما تيك إيركونديشنرز جي أم بي اتش 

 %١٠٠  %١٠٠      الهند -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
 %١٠٠  %١٠٠    لهندا -زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية –العازلة من الصوف الصخري الشركة العربية للمواد 
 %١٠٠  %١٠٠    إلمارات العربية المتحدةا –شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 %١٠٠  %١٠٠    العربية المتحدة اإلمارات -بوظبي أ –شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م. 
 %١٠٠  %١٠٠    ايالندت –كومباني ليمتد زامل ستيل بيلدنغز (تايالند) 

 %١٠٠  %١٠٠    مهورية مصر العربيةج –شركة الزامل للهياكل الفوالذية 
 %١٠٠  %١٠٠    لهندا -زامل كونستركشن إنديا (بي.في.تي.) ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠    لهندا –زامل إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد 
 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –للتدريب الصناعي معهد الزامل العالي 

 %١٠٠  %١٠٠    لمملكة العربية السعوديةا –شركة العزل الثانية المحدودة 
 %١٠٠  %١٠٠    لهندا –شركة الزامل إيركوندشنز إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠      شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
 %١٠٠  %١٠٠    نغافورةس -إندستلایر إنفستمنت إيشا بي تي إي ليمتد الزامل 

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

 %٥١  %٥١    شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة
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  سعودية مساهمة) وشركاتها التابعةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة 
َدة (تتمة) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

 نسبة الملكية الفعلية      معلومات حول الشركة (تتمة) ٠١
 ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠         
         ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
            

 %٥٠  %٥٠     المملكة العربية السعودية –شركة الزامل هدسون المحدودة 
 %٥٠  %٥٠     المملكة العربية السعودية –شركة بتروكيم الزامل المحدودة 

            
ال اإلنشاءات وصناعة وتعديل الحلول الهندسية والتصاميم في مج تُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة الُمدَرجة أعاله (الُمَشار إليها معًا بـ "المجموعة")

ت التجارية والصناعية والسكنية مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقًا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة للتطبيقا
اقة الشمسية.سانة مسبقة الصب والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاريع الطوأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخر

            
َدة للمجموعة كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م ٢٠١٧أكتوبر ٢٦س اإلدارة بتاريخ م لإلصدار وفقًا لقرار مجل٢٠١٧سبتمبر  ٣٠اعتُمدت القوائم المالية األوَّ

 هـ).١٤٣٩صفر  ٦(الموافق 
            

ة ٠٢        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          أساس اإلعداد
دة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  السعوديةتَمد بالمملكة العربية ألولي" الُمع) "التقرير المالي ا٣٤أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

والمعايير  لمملكة العربية السعوديةلجزء من الفترة التي تغطيها القوائم المالية السنوية األولى الُمعدَّة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة با
الي المعتمدة بالمملكة العربية الدولية للتقرير المواإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المشار إليها معا بـ "المعايير 

د بالمملكة العربية السعودية قد ) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمَ ١؛ وعليه فإن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (السعودية")
لمعتَمدة بالمملكة العربية المجموعة للمرة األولى للمعايير الدولية للتقرير المالي ا ) لمعلومات عن تطبيق١٥جرى تطبيقه. ويُرجى الرجوع إلى اإليضاح (

 السعودية.
            

دة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية ال ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ الدولية للتقرير سنوية إلعدادها وفقًا للمعايير وال تتضمن القوائم المالية األوَّ
ونيين التي ستصدر عن السنة المالي الُمعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القان

 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١التي ستنتهي في 
            

َدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارا ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ بالقيمة  إعادة قياسهاجرى ت المتاحة للبيع التي وقد أِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
ب كافة القيم إلى أقر َدة باللایر السعودي، وتُقرَّ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.العادلة. وتُْعَرُض القوائم المالية األوَّ

            
          أساس التوحيد

ِليَّة الُموَجَزة  َدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في تتألف القوائم المالية األوَّ م. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض ٢٠١٧بر سبتم ٣٠الُمَوحَّ
لى التأثير على تلك العائدات عالمجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة، أو يكون لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة 

 ن لدى المجموعة:الل سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثمر فيها إال إذا كامن خ
            
 ر فيها ذات الصلة)على المنشأة المستثَمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثمَ  سيطرة -
ض -      يها.فلمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر  هاتعرُّ
   الشركة المستثمر في التأثير على عوائدهاالقدرة على استخدام صالحيتها على  -
            

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

 سيطرة على المنشأة المستثمر فيها، بما في ذلك:
            
 .آلخرين في المنشأة المستثمر فيهاالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت ا -
       .األخرىالحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية  -
       حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة لها. -
            

عنصر واحد أو أكثر من  وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على
فقد المجموعة السيطرة تيد عندما عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوح

ل السنة في القوائم المالية على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عليها أو المبيعة خال
َدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السي ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  شركة التابعة.طرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الاألوَّ
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
َدة (تتمة) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          أساس التوحيد (تتمة)
ع الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود  ويُوزَّ

لمحاسبية مع االضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند 
المصاريف والتدفقات السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحَذف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فيما بين المجموعة وحقوق الملكية والدخل و

 ين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.النقدية المتعلقة بالمعامالت ب
            

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

حصة غير المسيطرة في ذلك الشهرة) والمطلوبات والوإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما 
ِليَّة الُموَجَزة المُ  َدة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ وغيرها من عناصر حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل األوَّ َوحَّ

 به بالقيمة العادلة.
            

قائمة المركز المالي األوليَّة  الُمسيِطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة، وتُدَرج بصورةٍ مستقلٍة في وتُمثُِّل الحصة غير
دة، وذلك بمعزل عن ح ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ دة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األوَّ العائدة للمساهمين في قوق الملكية الُموَجَزة الُموحَّ

 الشركة.
            

         الممتلكات والمصانع والمعدات / االستهالك
ن تُدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القي مة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّ

األجل في حال استيفاء  استبدال ِقطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلةتلك التكاليف تكلفة 
ة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، فإنَّ المجموعة ت  ستهلكها بصورةٍ مستقلةٍ معايير االعتراف. وعندما يستلزم استبدال ِقطع غيار هامَّ

ممتلكات والمصانع والمعدات في بناًء على أعمارها اإلنتاجية الُمحدَّدة. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيس، يُعتَرف بتكلفته مباشرة في القيمة الدفترية لل
لية الُموَجزَ  َدة عند تكبِّدها. وتُدَرج القيمة ة الُموَ حالة استيفاء معايير االعتراف، ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل األوَّ حَّ

ا من الخدمة بعد استخدامه في تكلفة ذلك األصل في حال استيفاء معايير االعتراف   مخصص.بالحالية للتكلفة المتوقعة على سحب أصٍل مَّ
            

 الُمقدَّرة لألصول، على النحو التالي:ويُحتَسب االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
            
     سنة ٤٠إلى  ٢٠  المباني على األراضي الُمستأَجرة -
       سنة ٢٠إلى  ٥   المكائن -
      سنوات ٥إلى  ٣  األثاث والتركيبات والمعدات -
       سنوات ٣   السيارات -
            

افع مستقبلية متوقعة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منويتوقف االعتراف بأي بند من 
بيع والقيمة الدفترية من استعماله أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات ال

َدة عند التوقف عن االعتراف باألصل. وتُجَرى مراجعة القيم المتبقيةلألصل) في  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ واألعمار اإلنتاجية للممتلكات  قائمة الدخل األوَّ
 والمصانع والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.

            

          األصول غير الملموسة / اإلطفاء
لموسة المستحوذ عليها تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصول غير الم

فة ناقًصا اإلطفاء المتراكم ها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفي عملية تجميع المنشآت قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي ب
ف التطوير الُمَرْسَملَة، وتُظَهر والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تَُرْسَمُل األصول غير الملموسة المنتجة داخليًا، باستثناء تكالي

ل َدة في الفترة التي تُتكبد خاللها هذه المصاريف. وتُ المصاريف ذات العالقة في قائمة الدخل األوَّ قيَّم األعمار اإلنتاجية لألصول غير ية الُموَجَزة الُمَوحَّ
 الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة.

            
ند وجود مؤشر يدل االنخفاض في قيمتها عوتُطفَأ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويُجَرى تقييم 

يقة إطفاءه على على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجَرى مراجعة فترة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطر
قعة الستنفاد المنافع االقتصادية اجي المتوقع أو الطريقة المتواألقل على كل األقل في نهاية كل فترة مالية. وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في العمر اإلنت

مصروف إطفاء األصول المستقبلية التي يتضمنها هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويُعتَرف ب
دة ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل األولية الموج   ير الملموسة.غزة الُموحَّ

  
 



١١ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

         األصول غير الملموسة / اإلطفاء (تتمة)
قيمة إما بشكل فردي أو على وال تُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يُجَرى اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض في ال

ة للنقد. ويُراجع سنويًا تقييم العمر غير المحدد لتحديد ما إذا كان سيستمر دعم العمر غير المحدد. مستوى  إذا لم يكن كذلك، يُجَرى التغيير والوحدة الُمِدرَّ
 في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

            
 ة لها.الطويلة األجل كأصوٍل غير ملموسة أخرى، وتُطفَأ على مدى فترة االنتفاع الُمقدَّرتُعتبر التكاليف ذات المنافع المستقبلية 

            
ألصل ويُعترف بها لوتُقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غير ملموس حسب الفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية 

دة عند توقف االعتراف باألصل.في قائمة الدخل األولية    الموجزة الُموحَّ
  

أ على مدى طفَ تمثل األصول غير الملموسة األخرى بصفة رئيسة مبالغ مدفوعة للحصول على حقوق إيجار الستخدام قطع أراض في دولة فيتنام، وتُ 
 سنة. ٣٠إلى  ٢٠فترة 

            
         االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات  لمالية والتشغيلية للشركة اإنَّ الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذا هامًّ
 .و سيطرة مشتركة على تلك السياساتالمستثَمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أ

            
افي أصول الحقوق في ص من نوًعا من أنواع االتفاقيات حيث يكون ألطرافها، التي لديها سيطرة مشتركة على االتفاقية،ويُعَدُّ المشروع المشترك نوعا 

ا تستلزم القرارات بشأن المشروع المشترك. وتتمثل السيطرة المشتركة في مشاركة متفق عليها تعاقديًا في السيطرة على اتفاقية، حيث ال تتحقق إال عندم
 ات الصلة موافقة جماعية من األطراف التي تتشارك في السيطرة.النشاطات ذ

            
ى الشركات التابعة. وتُجَرى إنَّ االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة عل

كية، يعترف باالستثمار الزميلة ومشروعها المشترك وفقًا لطريقة حقوق الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملالمحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركتها 
عة من صافي أصول الشركة في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيًا بالتكلفة. وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيُّرات في حصة المجمو

مة الدفترية لالستثمار وال لمشترك منذ تاريخ االستحواذ. وتُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيالزميلة أو المشروع ا
 تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.

            
دة حصة المجموعة في نتائج  ر أي تغيُّر في الدخل عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ويُظهَ وتُظِهر قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ

ه مباشرة في حقوق الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها كجزٍء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضال عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغيِّر معترف ب
في حقوق الملكية.  ة بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبًا، في قائمة التغيُّراتملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تعترف المجموع

الحصة في الشركة  وتُحَذف األرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن المعامالت ما بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك في حدود
ِليَّة الُموَجَزة حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة والمشروع المشترك في قائمة الدالزميلة أو المشروع المشترك. ويُظَهر إجمالي  خل األوَّ

َدة خارج الربح التشغيلي، وهو يَُمثُِّل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة  لشركة الزميلة أو المشروع لالُمَوحَّ
عند الضرورة، تُجَرى تعديالت دُّ القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة عنها. والمشترك. وتُعَ 

 كي تتماشى السياسات المحاسبية وتلك المتبعة لدى المجموعة.
            

رة، تُجَرى تعديالت كي تتماشى المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة عنها. وعند الضرووتُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع 
 السياسات المحاسبية وتلك المتبعة لدى المجموعة.

            
د المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض  ها في شركتها في قيمة استثماروبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحّدِ

د المجموعة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االست ثمار في الشركة الزميلة الزميلة أو مشروعها المشترك. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تحّدِ
ين القيمة القابلة نخفاض في القيمة حسب الفرق بأو المشروع المشترك قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ اال

ك" في قائمة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في ربح شركة زميلة ومشروع مشتر
دة. وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو  عترف بأي استثمار محتفظ به المشروع المشترك، تقيس المجموعة وتالدخل األوليَّة الموجزة الُموحَّ

سيطرة المشتركة والقيمة العادلة بقيمته العادلة. ويُعتَرف بأي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو ال
لة من البي دة.لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصَّ  ع في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ

  

   



١٢ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة)السياسات  ٠٢        المحاسبية الهامَّ
            

         صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
ل المجموعة ب د المجموعة أن اتفاقية تبريد مياه طويلة األجل أنها عقد إيجار أو تتضمن عقد إيجار، وعندما تُحّوِ صورة جوهرية كافة المخاطر عندما تحّدِ

رة، تعتبر االتفاقية عقد إيجار تمويلي. ويُْظَهُر عقد اإليجار التمويلي كصافي است والمنافع العرضية العائدة ثمار في عقد إيجار تمويلي، للعين المؤجَّ
ر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، إن ك دلة. وتُوزع انت أقل من القيمة العاويُْعتََرف به عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجَّ

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

            
          األصول المالية

          االعتراف المبدئي والقياس
ت المدينة أو األصول المالية تَُصنَُّف األصول المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقروض والحسابا

لة بالقيمة العادلة من لماليالمتاحة للبيع، حسبما يكون مالئًما. ويُعترف مبدئيًا بكافة األصول المالية بالقيمة العادلة زائًدا، في حالة األصول ا ة غير الُمسجَّ
 خالل قائمة الدخل، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.

            
          القياس الالحق

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

       العادلة من خالل قائمة الدخلاألصول المالية بالقيمة 
ُن األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واأل صول المالية المصنفة عند تَتََضمَّ

ض البيع أو إعادة الشراء كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا اشتُريت لغراالعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل قائمة الدخل. وتَُصنَُّف األصول المالية 
ظ بها بغرض المتاجرة ما لم على المدى القريب. وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة بما في ذلك األدوات المالية المشتقة األساسية المستقلة كمحتف

ة العادلة من ). وبالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيم٣٩عيار المحاسبة الدولي رقم (تخصص كأدوات تحوط فعالة على النحو المنصوص عليه في م
 خالل الربح والخسارة، يجب الوفاء بالمعيارين التاليين:

            
لربح أو الخسارة االعتراف بايلغي التصنيف أو يقلل بشكل كبير من المعاملة غير المتوافقة التي قد تنشأ عن قياس األصول أو المطلوبات أو  -

 بصورة مختلفة، أو
م أدائها على أساس القيمة من مجموعة من األصول المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما، والتي تُدار ويُقيَّ  اأن تكون األصول والمطلوبات جزءً  -

 العادلة المتوافقة مع إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار.
            

ُل التغيرات في القيمة العادلة في بند "أرباح وخسائر قيمة عادلة". وتُقيَّد إيرادات التمويل  وبعد االعتراف المبدئي بها، فيُعاد قياسها بالقيمة العادلة. وتَُسجَّ
ُل إيرادات توزيعات األرباضمن االستحقاقات وتُْعَرُض في بند " إيرادات استثمار" باستخدام معدل الفائدة الفعلية.  ح في بند "إيرادات استثمار" وتَُسجَّ

 عند نشوء الحق في استالم مبالغ توزيعات األرباح.
            

          القروض والحسابات المدينة
ة للتحديد غير مدرجة في مدفوعات ثابتة أو قابلهذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. وتُعَّد القروض والحسابات المدينة أصوال مالية غير مشتقة ذات 

علي ناقًصا االنخفاض في القيمة. سوق نشطة، وبعد القياس المبدئي لها، تُقَاس هذه األصول المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الف
ن معدل الفائدة الفعلي. مند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة ع

دة. يُْعتََرُف بالخ سائر الناتجة من االنخفاض في القيمة ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ
ِليَّة ال َدة ضمن تكاليف تمويل القروض وضمن تكاليف المبيعات أو المصاريف التشغيلفي قائمة الدخل األوَّ ية األخرى للحسابات المدينة. ُموَجَزة الُمَوحَّ

 وتنطبق هذه الفئة عموما على الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى وصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي.
 

         بيعاألصول المالية المتاحة لل
غير مصنفة كـ "محتفظ  تشتمل األصول المالية المتاحة للبيع على استثمارات أسهم وسندات دين. واستثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي

ا سندات الدين في هذه الفئة هي تلك  بها لفترة زمنية غير محددة  التي يُحتفظبها ألغراض المتاجرة" وال مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أمَّ
 والتي يمكن بيعها لتلبية احتياجات السيولة أو استجابةً للتغيرات في ظروف السوق.

            
المحققة في قائمة الدخل ر غير وبعد القياس المبدئي لألصول المالية المتاحة للبيع، فإنها تُقاُس الحقًا بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائ

لخسارة المتراكمة في قائمة الشامل اآلخر، وتُقيد في االحتياطي المتاح للبيع حتى يتوقف االعتراف باالستثمار، وعندها يُْعتََرُف بالربح المتراكم أو ا
ِليَّة الُموَجَزة قحتياطي المتاح للبيع إلى الدخل أو يَُحدَُّد االستثمار على أنه منخفض القيمة عندما يُعاد تصنيف الخسارة المتراكمة من اال ائمة الدخل األوَّ

َدة. وتُظَهر إيرادات التمويل أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريق  ة معدل الفائدة الفعلي.الُمَوحَّ



١٣ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          األصول المالية (تتمة)
         (تتمة)األصول المالية المتاحة للبيع 

مة. وعندما يتعذر على وتجري المجموعة تقييما حول ما إذا كانت المقدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مالئ
إذا كانت لدى  األصول الماليةالمجموعة، في حاالت نادرة، تداول هذه األصول المالية بسبب أسواق غير نشطة، يجوز للمجموعة إعادة تصنيف هذه 

 اإلدارة المقدرة والنية لالحتفاظ باألصول في المستقبل القريب أو حتى تاريخ االستحقاق.
            

وتُطفَأ أي أرباح أو ة الجديدة، وبالنسبة لألصول المالية المعاد تصنيفها من فئة "متاحة للبيع"، تصبح القيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف تكلفتها المطفأ
ائدة الفعلي. كما يُطفأ خسائر اعترف بها سابقًا من األصل ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل على مدى العمر المتبقي من االستثمار باستخدام معدل الف

تحدَّد األصل الحقًا بأنه  ئدة الفعلي. وإذا ماأي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفا
لية المُ  ل ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ دة.منخفض القيمة، عندئذ يُعَاد تصنيف المبلغ الُمسجَّ  وَجَزة الُموحَّ

            
          التوقف عن االعتراف

هة) (أي تُحَذف من (أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابيتوقف االعتراف باألصول المالية 
دة للمجموعة) بصفة أساسية عند: ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  قائمة المركز المالي األوَّ

            
لها التزام لسداد التدفقات تحويل المجموعة حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحانتهاء الحق في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو  مُّ

كافة المخاطر  النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما (أ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية
لت السيطرة على قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ فعليا بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل، ووالمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم  لكنها حوَّ

 األصل.
            

المجموعة  يما ما إن كانتوعند تحويل المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية إجراءات فورية، فإنها تُقيِّم ف
ُل المجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكل ج وهري وال تحتفظ بها احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بها. وعندما ال تحّوِ

ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي ُل سيطرتها على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ لحالة، تعترف المجموعة تلك ا أو تُحّوِ
ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احت فظت بها المجموعة. وتُقَاس أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

ل بالقيمة الدفترية األصلية لأل ي قد تطالب المجموعة صل أو بالحد األقصى للمبالغ التاستمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
 بسدادها، أيهما أقل.

            
          االنخفاض في قيمة األصول المالية

أو مجموعة من  تجري المجموعة في كل تاريخ قوائم مالية تقييما لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل مالي
على التدفقات النقدية  األصول. ويتحقق االنخفاض في القيمة عند وقوع حدث أو أكثر منذ االعتراف المبدئي باألصل (حدث خسارة ُمتََكبََّدة) له تأثير

ض مؤشرات تدل بأن فاوقد يتضمن الدليل على االنخ. المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به
إلفالس أو أو احتمال ا المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة أو تأخر في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ،

بلية المقدرة، مثل التغيرات النقدية المستق إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات
 في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.

            
         األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة

ن األصول المالية الهامة بذاتها لو كان هناك انخفاض في قيمة كل أصل مبالنسبة لألصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة، تُقيِّم المجموعة أوالً فيما 
مة أصل مالي تم على حدة أو جميع األصول المالية غير الهامة بذاتها. فإذا حدَّدت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي على وجود انخفاض في قي

ماثلة صل ضمن مجموعة من األصول المالية ذات خصائص مخاطر ائتمان متقييمه على حدة، سواء كان جوهريا أو غير جوهري، فإنها تدرج األ
ي القيمة والتي يُْعتََرُف، أو وتقيِّمه مع جميع األصول لتحديد االنخفاض في القيمة. وال تُْدَرُج األصول التي يُجَرى تقييمها على حدة لتحديد االنخفاض ف

 ها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة.ال يزال يُْعتََرُف، بخسارة ناشئة عن انخفاض قيمت
            

للتدفقات النقدية المستقبلية  ويُقاُس مبلغ أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة يتم تحديدها بمقدار الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
لنقدية المستقبلية الُمقَدََّرة وفقًا لمعدل الفائدة وتُخَصم القيمة الحالية للتدفقات ا. المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد)الُمقَدََّرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية 

 الفعلي األصلي لألصول المالية.
  

   



١٤ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

         االنخفاض في قيمة األصول غير المالية (تتمة)
       األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (تتمة)

لية الُموَجَزة ال َدةتُخفَّض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويُْعتََرُف بالخسارة في قائمة الدخل األوَّ ويستمر استحقاق . ُمَوحَّ
َدة) على أساس القيمة ا ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة كإيرادات تمويل في قائمة الدخل األوَّ رية المخفضة حسب معدل الفائدة المستخدم لدفتإيرادات التمويل (الُمسجَّ

ة بها عندما ال لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. وتُشَطب القروض مع المخصصات المرتبط
صان مبلغ الخسارة لى المجموعة. وفي حالة زيادة أو نقيكون هناك احتمال واقعي الستردادها في المستقبل، وعند تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إ

لخسارة الناشئة عن االناشئة عن االنخفاض في القيمة في سنة الحقة بسبب وقوع حدث ما بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة، تُجَرى زيادة أو تخفيض 
سترداد لحساب تكاليف لة استرداد المبلغ المشطوب الحقًا، يُقيَّد االاالنخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا من خالل تعديل حساب المخصص. وفي حا

َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  التمويل في قائمة الدخل األوَّ
            

          األصول المالية المتاحة للبيع
لى انخفاض قيمة استثمار تقييًما للتأكد من وجود دليل موضوعي يدل عبالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع، تجري المجموعة، بتاريخ كل قوائم مالية، 

 ما أو مجموعة من االستثمارات.
            

ن الدليل الموضوعي انخفاًضا جوهريًا أو طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمار  وفي حالة استثمار األسهم الُمصنَّفة كاستثمارات متاحة للبيع، يتضمَّ
لتي تنخفض فيها القيمة العادلة تكلفتها. ويُقيَّم "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و"االنخفاض الطويل األمد" مقابل الفترة ابأقل من 

كلفة الشراء والقيمة العادلة لى أنها الفرق بين تعالتي تُقاس  -عن تكلفتها األصلية. وإذا ُوجد الدليل على االنخفاض في القيمة، فإنَّ الخسارة المتراكمة 
دة االحالية، ناقًصا أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة ذلك االستثمار الُمعتَرف به سابقًا في قائمة الدخل األولية الموجزة  تُحَذف من الدخل  –لُموحَّ

دة. وال يمكن عكس ق قيمة استثمارات األسهم من  يد الخسائر الناشئة عن االنخفاض فيالشامل اآلخر ويُعتَرف بها في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ
 خالل قائمة الدخل، ويُعتَرف بالزيادات في قيمها العادلة بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر.

            
ين عوامل أخرى، المدة أو بوعند إجراء هذا التقدير، تقيِّم المجموعة، من ويستلزم لتحديد مدي "األهمية" و "طول األمد" االستعانة بالتقدير المحاسبي. 

 الحد الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته.
            

تكلفة المطفأة. ومع ذلك، بالوبالنسبة لسندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، يجرى تقييم االنخفاض في القيمة باستخدام نفس المعايير كأصول مالية مسجلة 
لحالية، ناقصا أي خسارة افإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تقاس حسب الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 

دة.ناشئة عن االنخفاض في قيمة ذلك االستثمار معترف بها سابقا في قائمة الدخل األولية الموجزة ال  ُموحَّ
            

لمستخدم في خصم التدفقات ويستمر احتساب إيرادات التمويل المستقبلية كاستحقاقات على أساس القيمة الدفترية المخفَّضة لألصل باستخدام معدل الفائدة ا
ل إيرادات  تمويلية. وإذا ما حدث في الفوائد كجزٍء من اإليرادات الالنقدية المستقبلية ألغراض قياس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. وتُسجَّ

ة االنخفاض في قائمة السنوات الالحقة زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بوقوع حدث بعد االعتراف بخسار
دة، يُعكس قيد خسارة االنخفاض في قائمة  الدخل األولية الموجزة الموحدة. الدخل األولية الموجزة الُموحَّ

            
         عمليات تجميع المنشآت والشهرة

ل ب القيمة العادلة في تاريخ تُجَرى المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقَاس تكلفة االستحواذ بمجموع الِعَوض الُمحوَّ
ر المجموعة قياس من الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحَوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت، تختااالستحواذ باإلضافة إلى قيمة أي 

ا بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي األصول القابلة للتح ديد للمنشأة المستحوذ عليها. الحصص غير الُمسيِطرة في المنشأة المستحوذ عليها إمَّ
 ليف االستحواذ ضمن المصاريف اإلدارية عند تكبِّدها.وتُدَرج تكا

            
ْين لها وذلك وفقًا للشروط وعندما تستحوذ المجموعة على منشأٍة، فإنها تُقيِّم األصول المالية والمطلوبات الُمحّملة لتحديد التصنيف والتخصيص المناسب

ن ذلك فصل الشركة المستحَوذ عليها األدو التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما ات المالية المشتقة في تاريخ االستحواذ. ويتضمَّ
 الضمنية في العقود األساسية.

            
الُمَصنَّف كأصل أو ض المحتمل ويُْعتََرُف بأي ِعوض محتمل يتعين تحويله من قِبل المنشأة المستحِوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويُعدُّ الِعو

لعادلة مع التغيرات في ا) المعني باألدوات المالية: االعتراف والقياس، ويُقاُس بالقيمة ٣٩مطلوب أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (
َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  القيم العادلة الُمْعتََرف بها في قائمة الدخل األوَّ

            
  



١٥ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
          

         المنشآت والشهرة (تتمة)عمليات تجميع 
ل والقيمة الُمعتَرف بها للحصص غير الُمسيِطرة و أي حصة مملوكة سابقًا عن وتُقَاس الشهرة مبدئيا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمالي الِعَوض الُمحوَّ

لة القابلة للتحديد. وفي حال تجاوز  َوذ عليها عن إجمالي الِعَوض القيمة العادلة لصافي األصول الُمستحصافي األصول المستحَوذ عليها والمطلوبات الُمحمَّ
لة، وتراجع ا ل، تعيد المجموعة التقييم للتأكد من صحة تحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة المطلوبات الُمحمَّ إلجراءات المستخدمة في قياس الُمحوَّ

ل الُمستحَوذ عليها عن إجمالي إعادة التقييم ال يزال ينشأ عنه فائض في القيمة العادلة لصافي األصو المبالغ الُمعتَرف بها في تاريخ االستحواذ. وإْن كان
َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ل، يُعتَرف عندئٍذ بالربح في قائمة الدخل األوَّ  العوض الُمحوَّ

            

ار انخفاض القيمة، تَُوّزع ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وبغرض اختبوبعد االعتراف المبدئي بالشهرة، فإنها تُقَاس بالتكلفة 
وعة، التي يُتوقع لها أن الشهرة المكتَسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات الُمِدّرة للنقد للمجم

 ت.شآت، بصرِف النّظر عن تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى للشركة الُمستحَوذ عليها لتلك الوحداتستفيد من عمليات تجميع المن
            

ة للنقد أو جزء من العملية ضمن الوحدة الُمبَاعة، تُدرج الشهرة المتعلقة بالعملية الم بيعة بالقيمة الدفترية للعملية وفي حال تخصيص الشهرة لوحدة ُمِدرَّ
ة تحديد الربح أو الخسارة من البيع. وتُقاس الشهرة المبيعة في هذه الحالة بناء على الِقيم النسبية للعملية المبيعة والعند  جزء المحتفَظ به من الوحدة الُمِدرَّ
 للنقد.

            

دة.الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة اوعند بيع الشركات التابعة، يُعتَرف بالفرق بين سعر البيع وصافي األصول زائًدا فروق   لدخل الُموحَّ
            

         االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ال وجود هذا المؤشر تُجري المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي ح

ر المجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قيمة األصل اأو عند  لقابلة لالسترداد قيمته العادلة استلزام إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِ
ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام. وتُحدَّد القيمة القابلة لالستردا د ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات أو القيمة العادلة للوحدة الُمِدرَّ

ة للنقد قيمته نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة أصول. وعند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمِدرَّ
 د.القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالستردا

            
قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما

تبار معامالت السوق األخيرة. تكاليف البيع، يُؤَخذ في االعالحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا 
ألسهم المدرجة في السوق اوفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتتأكد هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم وأسعار 

 متاحة حول القيمة العادلة.المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى 
            

دة من الوحدات المدرة وتبني المجموعة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورٍة مستقلٍة عن كل وح
لنمو الطويل عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل اللنقد للمجموعة المخصص لها األصول. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة 

 األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشاريع بعد السنة الخامسة.
            

دة ضمن فئات المصاريف وبما ع وظيفة األصل ميتماشى  ويُعترف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ
 الذي انخفضت قيمته.

            
اشئة عن انخفاض القيمة وفيما يتعلق باألصول، باستثناء الشهرة، يُجَرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على خسائر ن

ر المجموعة القيمة القابلة لالسمعتَرف بها من قبل لم يَعُْد موجوًدا أو قد نَقَُصت. وفي حالة  ترداد لألصل أو الوحدة المدرة وجود مثل هذا المؤشر، تقّدِ
خدمة لتحديد قيمة األصل للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المست

يمة الدفترية لألصل قيمته الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القالقابلة لالسترداد منذ االعتراف ب
بأي خسارة ناشئة عن انخفاض  القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعترف

َدة. قيمة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  األصل في السنوات السابقة. ويُْعتََرف بعكس القيد في قائمة الدخل األوَّ
            

ّرض القيمة الدفترية ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، ويتكرر ذلك االختبار عندما تشير األحداث أو التغيُّرات في الظروف إلى احتمال تع
 لالنخفاض. وتُجري المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي للشهرة بتاريخ كل قوائم مالية.

            
ة  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ لنقد) التي تتعلق بها الشهرة. وعند لويُحّدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

ة للنقد عن قيمتها الدفترية، يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القي مة. وال يمكن عكس قيد الخسائر انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ
 الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.



١٦ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

           المخزون
كل منتج إلى موقعه الراهن وحالته القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبَّدة للوصول بيُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة 
 الراهنة والمحتَسبة على األساس التالي:

            
ح.عتكلفة الشراء  - المواد الخام      لى أساس المتوسط المرجَّ

ة البضاعة قيد التصنيع والبضاعة  التامَّ
 الصنع

مستوى لكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائًدا حصة مناسبة من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقًا ت -
 النشاط العادي.

 ة.كلفة المواد المباشرة التي هي قيد الشحن والتي انتقلت مخاطرها ومنافعها للشركة والمدرجة بالتكلفت - البضاعة بالطريق
            

لمتوقعة الالزمة إلجراء اويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف 
 عملية البيع.

            
          النقد وما في حكمه

ن تاريخ االقتناء وتخضع وودائع ألجل يبلغ تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل م يتألف النقد وما في حكمه من نقدية في الصندوق وأرصدة بنكية
 لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.

            
          االحتياطي النظامي

ل نسبة  يجوز للشركة أْن االحتياطي النظامي. ومن صافي دخلها السنوي إلى  %١٠وفقًا لمقتضى نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُحّوِ
َر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نسبة  ام الشركات السعودي وفقًا لنظ %٣٠من رأس المال (المخفضة إلى نسبة  %٥٠تقّرِ

 م). علًما بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع.٢٠١٦إبريل  ٢٩الجديد اعتبارا من 
            

          المطلوبات المالية
          االعتراف المبدئي والقياس

لحسابات الدائنة، حسبما يكون تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقروض وا
كاليف المعامالت المرتبطة تمبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي بعد حسم مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية 

ُن المطلوبات المالية للمجموعة الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى وال قروض بما في ذلك الحسابات البنكية بها ارتباًطا مباشًرا. وتَتََضمَّ
 ة.المكشوف

            
          القياس الالحق

   يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:
            

          القروض
ستخدام طريقة معدل الفائدة باهذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة 

 دل الفائدة الفعلي.الفعلي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وأيًضا من خالل عملية إطفاء مع
            

ن معدل الفائدة الفعلي. مأتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي 
دة. وتنطبق هذه الفئة عموما عل  ى القروض التي تحمل فائدة.ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ

            
          التوقف عن االعتراف

لتزام مالي آخر بالتزام مالي االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال ايتوقف 
ذا التغيير أو التعديل ه حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهريًا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر

دة.على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل األو  لية الموجزة الُموحَّ
            
            
            
            
            
            



١٧ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
       

          مقاصة األدوات المالية
دة عند وجود حق نافذ تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموجزة األولية الُمو حَّ

ا تسويتها على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد   بات في آن واحد.المطلوقانونًا حالي في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
            

         التزامات المزايا المحددة للموظفين
) ١٩سبة الدولي رقم (تستخدم المجموعة برنامًجا غير ممول لمكافآت نهاية خدمة للموظفين، والذي يَُصنَُّف كالتزام مزايا محددة بموجب معيار المحا

ُمْعتََرف به في قائمة المركز المحددة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. ويمثل صافي االلتزام ال"مزايا الموظفين". ويُعدُّ برامج المزايا 
َدة المتعلق ببرنامج المزايا المحددة القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة ف ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ها ناقًصا القيمة ي نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنالمالي األوَّ

ُد ويُحتسب التزام المكافآت المحددة من ِقبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتم. العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ ان الوحدة المتوقعة. وتَُحدَّ
المالية الُمْفَصح عنها لسندات  ات السوق في نهاية الفترةالقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائد

ُف باألرباح والخسائر االكتوارية الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات مزايا ما بعد الخدمة. ويُْعتَرَ 
 ي تنشأ فيها.الخبرة في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التوتسويات  االكتواريةالناتجة عن التغيرات في االفتراضات 

            
           المخصصات

ق الموارد يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدف
رداد بعض أو كل االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استالتي تتضمن المنافع 

رداد مؤكدة فعليًا. المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُعتَرف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االست
دة بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستردة. وإذا كان تأويُعَرض ا ثير القيمة الزمنية لمصروف المتعلق بمخصص في قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ

وعند ذلك االلتزام. للنقود جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة ل
 استخدام الخصم، يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

            
          االلتزامات المحتملة

َدة، وال يُْفِصُح عنها ما لم  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ الموارد المتضمنة منافع اقتصادية كن احتمال تدفق يال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية األوَّ
َدة ِضْمن بند "دائن. مستبعًدا ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي األوَّ ون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل وتَُسجَّ

دَ  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  تصادية.ة، بل يُْفِصُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقالمحتمل في القوائم المالية األوَّ
            

          الزكاة والضريبة الدخل
          الزكاة والضريبة الدخل

لزكاة والدخل المعمول بها ل يَُجنَُّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا ألنظمة الهيئة العامة
رج المملكة العربية ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خا. في المملكة العربية السعودية

ة الفرق بين المخصص ويُحتَسب في نهاية السنالسعودية. ويُحتَسب مخصص الزكاة عن الفترة األولية بناًء على مخصص الزكاة التقديري عن السنة ككل. 
 الُمجنَّب خالل الفترة األولية والمخصص الفعلي للفترة بناًء على الحساب التفصيلي للسنة.

            
لة           الضريبة المؤجَّ

لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين  ات وقِيمها الدفترية األوعية الضريبية لألصول والمطلوبيُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ
 ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية.

            
          االعتراف باإليرادات

موثوقة بصرف  بصورةيُعتَرف باإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس اإليرادات 
صوص عليها تعاقديا النظر عن موعد استالمها. وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المن

ي كافة هذه االتفاقات فتعهد الرئيس باستثناء الضرائب أو الرسوم. وقد َخلُصت المجموعة بأنها هي األصيل في كافة اتفاقيات إيراداتها لكونها هي الم
لواردة أدناه قبل ولديها حرية تحديد األسعار ولكونها تتعرض أيضا لمخاطر المخزون واالئتمان. كما أنه يجب استيفاء معايير االعتراف المحددة ا

 االعتراف باإليرادات.
            
            
            
 



١٨ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          االعتراف باإليرادات (تتمة)
          مبيعات البضائع

عند تسليم البضائع. وتُقَاس  يُعتَرف باإليرادات من بيع البضائع عند انتقال المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بملكية البضائع إلى المشتري وذلك عادة
لخصومات التجارية بالصافي بعد حسم المرتجعات والمخصصات وااإليرادات من مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للِعَوض المقبوض أو المستحق القبض، 

ها، وذلك وخصومات الكمية. وتُجنِّب المجموعة مخصصات ضمان اعتيادية لإلصالحات العامة لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات على منتجات
مانات بمدد أطول أو عقود ة عند بيع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضتماشيا مع ممارسات القطاع الصناعي. ويُْعتََرُف بالتزام مطالبات الضمان المحتمل

 صيانة إلى عمالئها.
            

          تقديم الخدمات
يتعذر قد عليها. وعندما يُْعتََرُف باإليرادات من تقديم الخدمات التي تتمثل بصورة رئيسية في خدمات صيانة وخدمات هندسية عند تنفيذ الخدمات المتعا

 قياس نتيجة العقد بصورة موثوقة، يُْعتََرُف باإليرادات فقط في حدود المصاريف الُمتََكبََّدة المؤهلة لالسترداد.
            

          إيرادات العقود
 عند: يُعتَرف باإليرادات المرتبطة بالعقود الطويلة األجل بالرجوع إلى طريقة نسبة اإلنجاز لكل عمل من أعمال العقد

            
       إمكانية قياس إجمالي إيرادات العقد بصورة موثوقة. (أ)
   واحتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعقد إلى المجموعة.)ب(
 وإمكانية قياس تكاليف إنجاز العقد ومرحلة اإلنجاز بصورة موثوقة بتاريخ قائمة المركز المالي.)جـ(
لمتكبَّدة بالتقديرات اوإمكانية تحديد تكاليف العقد المرتبطة به بصورة واضحة وقياسها بصورة موثوقة بحيث يمكن مقارنة تكاليف العقد الفعلية  )د(

 السابقة.
            

حدود التكاليف المتكبَّدة  بإيرادات العقد إال فيوعند تعذُّر تقدير نتيجة عقد ما بصورة موثوقة (خالل المراحل األولى للعقد بصفة رئيسة)، ال يُعتَرف 
 المتوقع قابليتها لالسترداد.

            
ناًء على نسبة إجمالي بوعند تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، تتطابق اإليرادات المعتَرف بها مع إجمالي إيرادات العقد مضروبًا في معدل اإلنجاز الفعلي 

 تاريخه وتكلفة اإلنجاز المقدَّرة.تكاليف العقد المتكبَّدة حتى 
            

قود التي تعكس األعمال المنفذة وعند تحديد مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى تكاليف العقد المتكبَّدة حتى تاريخ القوائم المالية، ال تُدَرج إال تكاليف تلك الع
 التكاليف التالية من تكاليف العقد:ضمن التكاليف المتكبَّدة حتى تاريخ القوائم المالية. وتُستَبعد 

            
الستخدام في العقد، ولكن لم لتكاليف العقد التي تتعلق بأعمال مستقبلية في العقد، وذلك مثل تكاليف المواد الموردَّة إلى موقع العقد أو المخصَّصة  (أ)

 تُصنَّع المواد خصيًصا للعقد. يُجَر بعد تركيبها أو استخدامها أو تطبيقها خالل تنفيذ العقد، ما لم
   المبالغ المدفوعة مقدًما لمقاولي الباطن نظير األعمال المنفذة بموجب عقد الباطن.(ب)

            
دة، يُ  بالمبلغ غير القابل ْعتََرف وعند عدم التيقن من قابلية تحصيل مبلغ ُمدَرج بالفعل ضمن إيرادات العقد ومعتَرف به بالفعل في قائمة الدخل الُموحَّ

 للتحصيل أو المبلغ الذي لم يعد تحصيله محتمال كمصروٍف بدال من االعتراف به كتسوية لمبلغ إيرادات العقد.
            

         ويُعتَرف باإليرادات من أوامر التغيير:
            

   التغيير.عندما يُتوقع بدرجٍة معقولٍة من التأكد اعتماد العميل أوامر  (أ)
       وعند إمكانية قياس مبلغ أمر التغيير بصورةٍ موثوقٍة.(ب)

            
يُحدَّد مبلغ الخسارة وعندما يكون من المحتمل تجاوز إجمالي تكاليف العقود إجمالي إيراداتها، يُْعتََرف بالخسارة المتوقعة كمصروٍف على الفور. و

 بصرف النظر عن:
            

       بدء العمل في العقد من عدمه. (أ)
         مرحلة إنجاز أعمال العقد.(ب)
 مبلغ األرباح المتوقع نشوئه من عقود أخرى ال تُعامل كعقد إنشاءات وحيد.(جـ)
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
َدة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   األوَّ

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          االعتراف باإليرادات (تتمة)
          إيرادات العقود (تتمة)

ات المحاسبية. وتُجَرى المحاسبة إيرادات العقد أو تكاليفه أو تأثير التغير في تقدير نتيجة عقد ما كتغير في التقديروتُجَرى المحاسبة عن التغيير في تقدير 
  عن ذلك بأثر مستقبلي.

 
دة كـ "قيمة أع ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ منفذة فائضة عن فواتير" ضمن مال وتُصنَّف قيمة األعمال المنجزة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي األوَّ

دة، فيما تُصنَّف المبالغ المفوترة الفائضة عن ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ قيمة األعمال المنجزة بتاريخ قائمة المركز  األصول المتداولة في قائمة المركز المالي األوَّ
َدة كـ "فواتير فائضة عن قيمة أعمال لية الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة.منفذة" ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المر المالي األوَّ لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  كز المالي األوَّ

            
          إيرادات التمويل

 الفائدة الفعلي.ريقة يُْعتََرُف بإيرادات التمويل بما في ذلك اإليرادات الناشئة من عقود اإليجار التمويلي واألدوات المالية األخرى باستخدام ط
            

           المصاريف
جه التحديد بموظفي يُْعتََرُف بالمصاريف عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. إنَّ مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على و

ع كافة المصارالمبيعات وقسم المبيعات والضمانات والتخزين وسيارات التوصيل وكذلك مخصص  يف األخرى الديون المشكوك في تحصيلها. وتُوزَّ
دُ  ها المجموعة حسبما تراه المتعلقة بالعمليات الرئيسة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحّدِ

 مناسبًا.
            

          عقود اإليجار التشغيلي
ُل بموجبها، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل إلى ال مجموعة، كعقود إيجار تشغيلي. تَُصنَُّف عقـود اإليجار، التي ال تَُحوَّ

َدة وفقً  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ يقة القسط الثابت على مدى فترة عقد ا لطرويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروٍف تشغيلي في قائمة الدخل األوَّ
 اإليجار.

            
          العمالت األجنبية

َدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيف ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ية للشركة األم. وفيما يتعلق بكل منشأة، تحدد تُْعَرض القوائم المالية األوَّ
الطريقة المباشرة للتوحيد،  المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام هذه العملة الوظيفية. وتستخدم المجموعة

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه يُظهوعند بيع عملية أجنبية، فإنَّ الربح أو الخسارة الُمعاد تصنيفهما إلى قائمة الدخل األوَّ
 الطريقة.

            
          المعامالت واألرصدة

ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل  يه المعاملة لالعتراف فوتُسّجِ
لة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفوري للعملة الوظيفية بتاريالمبدئي. وتُتْرجم األصول   خ القوائم المالية.والمطلوبات النقدية الُمسجَّ

            
التي تُشّكُل جزًءا لنقدية األجنبية ويُْعتََرُف بجميع الفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل باستثناء الفروق الناتجة من البنود ا

عاد تصنيفها إلى قائمة الدخل من صافي االستثمار في عملية أجنبية. ويُْعتََرُف بذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع صافي االستثمار، وعندئذ يُ 
َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  األوَّ

            
امالت المبدئية وال تُعدَّل الحقًا. بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعوتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس 

ُد فيه القيمة العادلةوتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تُ  وتُجَرى  .َحدَّ
عتراف بالربح الناتج أو الخسارة المحاسبة عن الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع اال

لعادلة الخاصة بها في الدخل الشامل اأو خسارة القيمة  الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُْعتََرُف بربح
َدة، على التوالي). لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  اآلخر أو قائمة الدخل األوَّ

            
          شركات المجموعة

رير حول القوائم المالية، السائد بتاريخ تقديم التقعند توحيد القوائم المالية، تُترجم أصول ومطلوبات العمليات الخارجية لرياالت سعودية بسعر الصرف 
لعمالت ألغراض التوحيد وتُترجم قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويُْعتََرُف بفروقات التحويل الناتجة عن ترجمة ا

لية الُموَجَزة قالشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في في الدخل الشامل اآلخر. وعند بيع عملية أجنبية، يُعاد تصنيف بنود الدخل  ائمة الدخل األوَّ
َدة.  الُمَوحَّ
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
َدة (تتمة) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

         تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
دة بناًء على تصنيفها متداولة / غير  داولة. ويُعدُّ األصل متداوال:متتظِهر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الُموحَّ

            
   عندما يُتوقع تحققه أو يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية. -
   أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. -
     أو عندما يُتوقع تحققه خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -
قل عن اثني عشر شهًرا أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزام لمدة ال ت -

 بعد فترة القوائم المالية.
            

         فيما تُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
            

          وتُعَدُّ المطلوبات متداولة:
       عندما يُتوقع سدادها خالل الدورة التشغيلية العادية. -
 أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. -
     أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -
 غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.أو عند عدم وجود حق  -
            

 وتُصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
            

لة كأصول ومطلوبات متداولة وغير       متداولة.وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّ
            

          قياس القيم العادلة
ِليَّة مُ  وَجَزة. وتمثل القيمة العادلة السعر تقيس المجموعة األدوات المالية، مثل االستثمارات المتاحة للبيع، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أوَّ

اس القيمة العادلة بناًء على ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. ويُحدَّد قيالمقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل التزام 
 افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل التزام إما:

            
       في السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات -
 األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر  -
            

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

وعلى المطلوبات  وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو
ر قدرة المشاركين فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبا

يستخدم  وقفي السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في الس
 األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

            
لمدخالت القابلة للمالحظة وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام ا

 للمالحظة.ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة 
            

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

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

َدة على نحو متكرر، تح ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ دد المجموعة فيما إذا أجريت التحويالت وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية األوَّ
 ية كل فترة مالية.التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهابين مستويات 



٢١ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

ة (تتمة) ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          قياس القيم العادلة (تتمة)
طلوبات ومخاطر األصول أو المولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 

حدَّد القيمة العادلة بالرجوع إلى ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله. أّما بالنسبة لالستثمارات غير الُمْدَرجة في السوق المالية، فتُ 
مثابة القيمة العادلة في وامل أخرى ذات عالقة. وتعتبر التكلفة بالقيمة السوقية الستثمار مشابه أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وع

 حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
            

   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة ٠٣
            

ِليَّة  دة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفيتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ تراضات التي تؤثر على المبالغ المفصح الُموَجَزة الُموحَّ
دم التيقن حيال ععنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن 

 ت المستقبلية.والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترا هذه االفتراضات
            

فيها التقدير  تي يُعدَّلوتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة ال
 وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

            
لمحاسبية (التي تؤثر تأثيًرا اإنَّ المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات 

ُن على وججوهريًا للغاية على المبلغ الُمْعتََرف  َدة) تَتََضمَّ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ه الخصوص، ما يلي:به في القوائم المالية األوَّ
            

         االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع لالسترداد، التي تمثل قيتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة 

مالت البيع الملزمة، التي تُجَرى وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على البيانات المتاحة من معا
د االستخدام بناًء على لمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وتُحتَسب القيمة قيعلى أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة ل

يكلة غير الملزمة بعد على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة اله
ض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة بلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاالمجموعة أو االستثمارات المستق

توقعة ية الداخلة المستقبلية المالقابلة لالسترداد األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخَدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقد
 ومعدل النمو الُمستخَدم ألغراض استقرائية.

            
         تقييم التزامات المزايا المحددة

ُد تكلفة خطة المزايا المحددة لمعاش التقاعد والمزايا األخرى لما بعد التوظيف والقيمة الحالية اللتزام معاش التقا عد باستخدام التقييمات االكتوارية. تَُحدَّ
يادات المستقبلية ويتضمن التقييم االكتوارية وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والز

الحساسية للتغيرات  دة شديدفي الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المزايا المحد
 في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية.

            
      االنخفاض في قيمة الحسابات التجارية المدينة

فيما يتعلق بالمبالغ و . تحصيل المبلغ بالكامليُجرى تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الحسابات التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل 
ة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي ا المبالغ غير الهامة بحد ذاتها والتي تكون متأخرة السداد،. الهامَّ ها معًا ويُجنَّب يُجري تقدير أمَّ
 مخصص لهذه المبالغ حسب طول مدة التأخر في السداد.

            
         األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات

د اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة لمعداتها بغرض حساب االستهالك ، توقع لألصل أو االهتراء الماديويُحدَّد ذلك التقدير بعد دراسة االستخدام الم. تُحّدِ
ل مستقبال وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعم ندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق عار اإلنتاجية لهذه األصول ويُعدَّل االستهالك الُمحمَّ

 بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة.
            

شكل منفصل؛ وعليه أعادت بهذه األجزاء نفذت اإلدارة خالل الفترة إجراًء شامًال لتحديد األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمصانع والمعدات الستهالك 
ي التقدير المحاسبي، وقد أُجريت اإلدارة أيًضا تقييم العمر االنتاجي لهذه األجزاء الهامة من الممتلكات والمصانع والمعدات. ويُعتبر هذا التغيير تغييًرا ف

 م.٢٠١٧يناير  ١المحاسبة عنه بأثر مستقبلي بدايةً من 
            
 



٢٢ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد ٠٤
            

نوي المجموعة تطبيق اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة، وتفيما يلي 
 تصبح سارية المفعول.و تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذه المعايير، حيثما يكون مالئما، عندما

            
       "األدوات المالية": ٩الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 

" الذي استُبدل بمعيار "األدوات المالية ٩م نسخة نهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٤أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 
ع المعيار الدولي للتقرير ، حيث يُج٩النسخ السابقة للمعيار للتقرير المالي رقم  "األدوات المالية": االعتراف والقياس وكافة ٣٩المحاسبة الدولي رقم  ّمِ

اسبة التحوط. ويدخل الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن مشروع األدوات المالية: التصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومح ٩المالي رقم 
خ، مع السماح بالتطبيق المبكر. م أو بعد ذلك التاري٢٠١٨يناير  ١لتنفيذ على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ حيز ا ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

محاسبة التحوط، تُطبَّق المتطلبات وباستثناء محاسبة التحوط، فإنَّه يتعين التطبيق بأثر رجعي، غير أنَّ تقديم معلومات المقارنة ليس إلزاميًا. وفيما يتعلق ب
 وًما بأثر رجعي، مع بعض االستثناءات المحدودة.عم
            

     وتخطط المجموعة لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ التطبيق المطلوب.
            

          التصنيف والقياس
يار الدولي للتقرير متطلبات التصنيف والقياس من المعال تتوقع المجموعة وجود تأثير جوهري على قائمة مركزها المالي أو حقوق ملكيتها عند تطبيق 

 ).٩المالي رقم (
            

يار عرض تغيرات خويُعتَزم االحتفاظ للمستقبل القريب بأسهم حقوق الملكية في الشركات غير المدرجة في السوق المالية. وتتوقع المجموعة تطبيق 
نه تأثير جوهري. وإذا لم تطبق ) لن ينشأ ع٩ثمَّ فإنها تعتقد بأن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر، ومن 

لة.المجموعة ذلك الخيار، فلن يُحتفظ باألسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مما يزيد التقلبات في األرباح أو ال  خسائر المسجَّ
            

حصريًا مدفوعات المبالغ  ويُحتفظ بالقروض والحسابات التجارية المدينة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، ويُتوقع أن ينشأ عنها تدفقات نقدية تمثل
فقًا للمعيار الدولي للتقرير والرئيسة والفائدة؛ وعليه فإن المجموعة تتوقع بأن هذه القروض والحسابات التجارية المدينة سيستمر قياسها بالتكلفة المطفأة 

نتاج ما إن كانت تلك ). ومع ذلك، ستجري المجموعة تحليال أكثر تفصيال على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات قبل است٩المالي رقم (
 ).٩األدوات تستوفي معيار قياس التكلفة المطفأة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

            
         االنخفاض في القيمة

ضها وحساباتها التجارية ) من المجموعة تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة من كافة سندات ديونها وقرو٩يستلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ا على مدى  ا في ذلك العناصر كافة المعلومات المعقولة والمؤيدة بم شهرا أو مدى الحياة. وستجري المجموعة تحليال مفصال يراعي ١٢المدينة، إمَّ

 المستقبلية لتحديد مدى التأثير.
            

          محاسبة التحوط
 ).٩ليست للمجموعة عالقات التحوط؛ وعليه فإنَّ المجموعة ال تتوقع أي تأثير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

            
 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لتي تنشأ من م، حيث أنشأ نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات ا٢٠١٤) في مايو ١٥صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

ِعَوض الذي تتوقع المنشأة )، يُعتَرف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس ال١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب 
 استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.

            
ا التطبيق بأثر رجعي كامل الدولية للتقرير المالي. ويتعيَّ  وسيلغي معيار اإليرادات الجديد كافة متطلبات االعتراف باإليرادات الحالية وفقًا للمعايير ن إمَّ

معايير المحاسبة الدولية  م أو بعد ذلك التاريخ، عند استكمال مجلس٢٠١٨يناير  ١أو التطبيق بأثر رجعي ُمعدَّل على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ 
المجموعة لتطبيق المعيار  ) خالل سنة واحدة. مع السماح بالتطبيق المبكر. وتخطط١٥المالي رقم (تعديالتها لتأجيل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير 

، حيث يخضع ذلك التقييم )١٥الجديد في تاريخ التطبيق المطلوب. وخالل الفترة، أجرت المجموعة تقييما أوليا على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
لمحاسبة الدولية اكثر تفصيال. عالوة على ذلك، تأخذ المجموعة بعين االعتبار التوضيحات الصادرة عن مجلس معايير لتغيرات ناشئة عن تحليل جار أ

 م، وستراقب أي تطورات مستقبلية.٢٠١٦في إبريل 
  

   



٢٣ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       (تتمة) المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد ٠٤
      

 (تتمة) – "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
      

       مبيعات البضائع
 يتوقع أن يكون لها أي تأثير على إنَّ العقود الُمبَرمة مع العمالء التي يُجَرى بموجبها بيع البضائع يتوقع عموًما أن تكون هي التزامات التنفيذ الوحيدة وال

لعميل، التي تتمثل امرحلة تحويل السيطرة على األصل إلى قائمة الربح أو الخسارة للمجموعة. وتتوقع المجموعة أن يتحقق االعتراف باإليرادات عند 
 )، تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما يلي:١٥عموما في توريد البضائع. وعند اإلعداد للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

            
          الِعَوض المتغير )١(
رف المجموعة اإلرجاع أو الخصومات التجارية أو خصومات الكمية. وفي الوقت الراهن، تعتتعطي بعض العقود المبرمة مع العمالء الحق في  

تجعات والمخصصات باإليرادات من مبيعات البضائع التي تُقَاس بالقيمة العادلة للِعَوض المقبوض أو المستحق القبض، بالصافي بعد حسم المر
تى تتوصل حياس اإليرادات بصورة موثوقة، تؤجل المجموعة االعتراف باإليرادات والخصومات التجارية وخصومات الكمية. وفي حال تعذر ق

ن تقديرها عند بدء )، وسيتعي١٥إلى حل في حالة عدم التيقن. وينشأ عن هذه المخصصات عوض متغير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 العقد.

            
لزيادة. وتداوم المجموعة ) أن يكون العوض المتغير المقدر مقيًدا لتفادي االعتراف باإليرادات با١٥المالي رقم (ويتطلب المعيار الدولي للتقرير  

 على تقييم كل عقد على حدة من أجل تحديد العوض المتغير الُمقدَّر والقيد المتعلق به.
            
          التزامات الضمان )٢(
في عقودها مع  لمنتجات معينة تتعلق بصفٍة رئيسٍة بقطاع مكيفات الهواء، وال تقدم ضمانات أو خدمات صيانة مطولةتقدم المجموعة ضمانات  

) ٣٧الدولي رقم ( العمالء؛ وعليه فال تتوقع المجموعة أن هذه الضمانات ستكون ضمانات مؤكدة وسيستمر المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة
 محتملة واألصول المحتملة" بما يتماشى مع ممارستها الحالية."المخصصات وااللتزامات ال

            
          تقديم الخدمات

ا بإبرام عقود خاصة بها مع العمال ء أو من خالل حزمة تقدم المجموعة خدمات هندسة وصيانة ضمن قطاع الحديد الخاص بها. وتُبَاع هذه الخدمات إمَّ
مستقلة، وعادة ما  إلى العميل. وحاليًا، تجري المجموعة المحاسبة عن مبيعات البضائع والخدمات كتوريدات حزمة مبيعاتخدمات ملحقة ببيع البضاعة 

دمات عند تقديم يُتفق بصفة مستقلة على توزيع العوض بين هذه التوريدات كجزء من عقد البيع المبرم مع العميل. وتعترف المجموعة بإيرادات الخ
ئع وتقديم الخدمات سيُجَرى )، فإن توزيع العقود ذات األسعار المستقلة لكل من بيع البضا١٥وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (الخدمات كاملة. و

بها من  يرادات المعترفعلى أساس أسعار البيع النسبية كل على حدة ذات الصلة. ونتيجة لذلك، فقد يتأثر توزيع مبالغ العوض، ومن ثمَّ توقيت قيمة اإل
ا يتسلم العميل ويستهلك، هذه المبيعات. وتجري المجموعة بصفٍة أوليٍة تقييمات للتأكد من تقديم الخدمات على الوجه المرضي على مدى الفترة التي خالله

 .المنافع الُمقدَّمة من المجموعة في آن واحد،
            

         المعدات المستلمة من العمالء
لعادلة للعوض غير النقدي في ) أن تُدَرج القيمة ا١٥منشأة أو يُتوقع أن تتسلم عوًضا عير نقدي، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (عندما تتسلم 

 عة.سعر الشراء. وليس لدى المجموعة أي من هذه الترتيبات؛ وعليه فإن هذه التعديالت ال يُتوقع أي يكون لها أي تأثير على المجمو
            

         متطلبات العرض واإلفصاح
الي الحالي. وتمثل متطلبات ) متطلبات العرض واإلفصاح المبينة بتفصيل أكثر من المعيار الدولي للتقرير الم١٥يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

يُعد الكثير من متطلبات اإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية للمجموعة. والعرض تغيًرا جوهريًا عن الممارسة الحالية، ومن ثمَّ فإنها تزيد مستوى 
لألنظمة والرقابة الداخلية  وقد بدأت المجموعة إجراء تقييم أولي للتعديالت الالزمة. ) جديدة تماًما١٥اإلفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ت المطلوبة واإلفصاح عنها.والسياسات واإلجراءات الالزمة لجمع المعلوما
            
  

   



٢٤ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       (تتمة) السارية المفعول بعدالمعايير الصادرة غير  ٠٤
      

مستثمر وشركته الزميلة أو  : بيع أو مساهمة األصول بين٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 مشروعه المشترك

لسيطرة على شركة تابعة في التعامل مع فقدان ا ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠تعالج التعديالت التعارض بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
أو المساهمة بها  جرى بيعها أو المساهمة بها إلى شركة زميلة أو مشروع مشترك. وتوضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناشئة عن بيع األصول

ل عمال تجاريا، كما هو ُمبينَّ في المعيا روعه المشترك، يُعتَرف بها )، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مش٣ر الدولي للتقرير المالي رقم (التي تُشّكِ
ل عمال تجاريا ال يُعتَرف بها إال في ح دود حصص المستثمرين بالكامل. غير أن أي أرباح أو خسائر ناشئة عن بيع األصول أو المساهمة بها ال تُشّكِ

ل مجلس معايير المحاسبة الدولية تاريخ تطبيق هذه التعديالغير ذوي العالقة في الشركة الز ى، ميلة أو المشروع المشترك. وقد أجَّ ت إلى أجل غير ُمسمَّ
 ارية المفعول.ويجب على المنشأة التي تطبق التعديالت تطبيقا مبكرا أن تطبقها بأثر مستقبلي. وستطبق المجموعة هذه التعديالت عندما تصبح س

            
   "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

فسير المعايير الدولية "عقود اإليجار" ولجنة ت ١٧م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٦في يناير  ١٦صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تفسيرات المعايير رقم  إيجار" و"حوافز عقود اإليجار التشغيلي الصادرة عن لجنة "تحديد ما إذا كانت االتفاقية يشتمل على عقد ٤للتقرير المالي رقم 

لمعيار الدولي للتقرير المالي . وينصُّ ا٢٧-" وتقييم مضمون المعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد اإليجار" الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير ١٥
ار ضمن نموذج ها وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجعلى مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياس ١٦رقم 

ن المعيار إعفاءين١٧قائمة مركز مالي مستقلة بما يماثل المحاسبة عن عقود اإليجار حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  لالعتراف لدى  . ويتضمَّ
مة" (مثل الحواسب الشخصية) وعقود اإليجار القصيرة األجل (مثل عقود اإليجار ذات فترة إيجار يعقود إيجار األصول "منخفضة الق -المستأجرين 

يجار) واألصل الذي يمثل شهرا أو أقل). وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيعترف المستأجر بالمطلوبات لسداد ُدفعات اإليجار (مثل التزام عقد اإل ١٢لمدة 
لة بمصروف ل مدة عقد اإليجار (مثل حق استخدام األصل). وسيتعيَّن على المستأجرين االعتراف بصورة مستقحق استخدام األصل محل العقد خال

جار عند تكرار الحصة من التزام عقد اإليجار ومصروف االستهالك من حق استخدام األصل. كما سيتعيَّن على المستأجرين إعادة قياس التزام اإلي
تلك الدفعات).  عقد اإليجار وتغير في دفعات اإليجار المستقبلية ناشئ عن تغير في مؤشر أو سعر مستخدم لتحديدأحداث معينة (مثل تغير في مدة 

ر  فقًا للمعيار الدولي ووسيعترف المستأجر بصفة عامة بمبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتسوية لحق استخدام األصل. ولم تتغير المحاسبة عن المؤّجِ
يف كافة عقود اإليجار ). وسيستمر المستأجرون في تصن١٧) عن المحاسبة في الوقت الراهن وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (١٦م (للتقرير المالي رق

 تشغيلي والتمويلي.) والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجار ال١٧باستخدام مبدأ التصنيف ذاته كما في معيار المحاسبة الدولي رقم (
            

ا لمعيار المحاسبة ) من المستأجرين والمؤجرين بأن يقدموا إفصاحات أكثر توسعًا من تلك اإلفصاحات وفقً ١٦كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (
م أو بعد ذلك التاريخ، ٢٠١٩يناير  ١حيز التنفيذ على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ  ١٦). ويدخل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧الدولي رقم (

ر المعيار باستخدام إما طريقة ). ويمكن للمستأجر اختيا١٥ويُسَمح بالتطبيق المبكر، لكن ليس قبل أن تُطبِّق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ييم التأثير المحتمل ءات محددة. وخالل السنة تخطط المجموعة تقاألثر الرجعي الكامل أو األثر الرجعي الُمعدَّل. وتسمح أحكام تحول المعيار بإعفا

 ) على قوائمها المالية الموحدة.١٦للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
            

 المقدمةات ): المعامالت بالعمالت األجنبية ومبالغ الدفع٢٢تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد للتقرير المالي رقم (
التوقف عن  يوضح هذا التفسير بأنه عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه في االعتراف المبدئي بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) عند

نشأة مبدئيا باألصل الماالعتراف بأصل غير نقدي أو مطلوب غير نقدي متعلق بمبلغ دفعة مقدمة، فإن تاريخ المعاملة يبدأ اعتباًرا من تاريخ اعتراف 
لى المنشأة عندئٍذ تحديد عغير النقدي أو المطلوب غير النقدي الناشئ عن مبلغ الدفعة المقدمة. وفي حال وجود ِعدَّة ُدفعات أو مقبوضات ُمقدَّمة، يجب 

 تاريخ المعامالت لكل دفعة من مدفوعات أو مقبوضات الدفعة المقدمة.
            

ألصول والمصاريف تطبيق التعديالت بأثر رجعي كامل. أو يجوز للمنشأة، بدال عن ذلك، تطبيق التفسير بأثر مستقبلي على كافة ا ويجب على المنشآت
 واإليرادات في نطاقها التي يُعتَرف بها مبدئيا في أو بعد:

            
   ألول مرةبداية فترة القوائم المالية التي تُطبِّق خاللها المنشأة التفسيرات  (أ)
طبِّق خاللها المنشأة التفسير ألول مرة.أو بداية فترة القوائم المالية السابقة الُمدَرجة كمعلومات مقارنة في القوائم المالية لفترة القوائم المالية التي تُ )ب(
            

م أو بعد ذلك التاريخ، ٢٠١٨يناير  ١الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ ويدخل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالية حيز التنفيذ على 
ة األولى أن تُطبِّق التفسير بأثر ويُسَمح بالتطبيق المبكر للتفسير ويجب اإلفصاح عنه. كما يُسَمح للمنشآت التي تُطبق المعايير الدولية للتقرير المالي للمر

 ي أو بعد ذلك التاريخ.ادات الُمعتَرف بها مبدئيا في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالمستقبلي على كافة األصول والمصاريف واإلير
            

ف باالعتراف بأصل ويُقَصد من التعديالت وضع حد للتباين في الممارسة عند االعتراف باألصول أو المصاريف أو اإليرادات (أو جزء منها) من التوق
على التأثير المحتمل  مطلوب غير نقدي متعلق بمبلغ الدفعة المقدمة المقبوض أو المسدد بعملة أجنبية. وتُجري المجموعة حاليًا تقييًما غير نقدي أو

 للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.



٢٥ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       (تتمة) المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد ٠٤
            

   األولى""تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة  ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
من  ٧هـ - ٣ثناءات القصيرة األجل في الفقرات هـُحذفت االست -حذف االستثناءات القصيرة األجل للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية للمرة األولى 

 م.٢٠١٨اير ين ١من  ، نظًرا لكونها قد أدَّت اآلن الغرض المقصود منها. ويسري هذا التعديل اعتبارا١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
            

   ): االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم (
نيف الذي يقيس الشركات المستثَمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يُعدُّ التص -االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 مار وتوضح التعديالت ما يلي:خيار االستث -حسب  -استثماًرا 
            
تثمار على يجوز للمنشأة التي هي مؤسسة ذات رأس مال مجازف أو منشأة مؤهلة أخرى، أن تختار، عند االعتراف المبدئي على أساس كل اس -

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.حدة، قياس استثماراتها في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بالقيمة 
            
ماري، يجوز للمنشأة، إذا كانت المنشأة ليست بحّدِ ذاتها كيان استثماري لديه حصة في شركة زميلة أو مشروع مشترك وهما بحد ذاتهما كيان استث -

لمشترك ذوي الكيان تطبقها تلك الشركة الزميلة أو المشروع اعند تطبيق طريقة حقوق الملكية، اختيار البقاء على قياس القيمة العادلة التي 
صورة مستقلة االستثماري على حصص الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ذوي الكيان االستثماري في شركات تابعة. ويجرى هذا االختيار ب

روع المشترك ذوي ترف مبدئيًا الشركة الزميلة أو المشعن كل شركة زميلة أو مشروع مشترك ذوي كيان استثماري بعد التاريخ الذي فيه (أ) تع
مشروع المشترك ذوي الكيان االستثماري و (ب) تصبح الشركة الزميلة أو المشروع المشترك كيانا استثماريا و (جـ) تصبح الشركة الزميلة أو ال

 الكيان االستثماري شركة أم.
            

لك التعديالت على فترة م، مع السماح بالتطبيق المبكر. وإذا طبقت منشأة ت٢٠١٨يناير  ١رجعي، وتسري اعتباًرا من وينبغي أن تُطبَّق التعديالت بأثر 
 سابقة، يجب عليها أن تفصح عن ذلك األمر.

            
         الزكاة وضريبة الدخل ٠٥

            
           الزكاة أ)

ء الزكوي للشركات الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعااحتُسب مخصص الفترة بناًء على 
 : بالمثل).٢٠١٦التابعة السعودية األخرى (

            
مت اإلقرارات ٢٠١٣لها ككل حتى عام  اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة المملوكة م، وقُّدِ

مة الزكوية وتخضع األنظ م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط لم تُصِدرها الهيئة بعد.٢٠١٦م و ٢٠١٥م و ٢٠١٤الزكوية عن األعوام من 
 الشركة. لتي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة منوالضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط ا

            
          ضريبة الدخل ب)

ريبة ضوقد احتسبت  يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا ألنظمة المصالح التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية.
ت متباينة، وقد تختلف وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيراالدخل بناًء على فهم اإلدارات 

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

لة جـ)           األصول الضريبية المؤجَّ
لت  لة بقيمة : ُشطبت أصول ضريبية م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ألف لایر سعودي كمنافع ضريبية مؤجلة ( ١٥٠المجموعة خالل الفترة مبلغًا بقيمة سجَّ ؤجَّ

 .ألف لایر سعودي) ١٦٫١٩٢
            
  

   



٢٦ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك ٠٦
            

ِليَّة  لطريقة حقوق الملكية لدى المجموعة حصة في الشركات الزميلة التالية والمشروع المشترك التالي، وتُجَرى المحاسبة عنها وفقًا في القوائم المالية األوَّ
َدة:  الُموَجَزة الُمَوحَّ

            
 نسبة الملكية         
 ديسمبر ٣١ سبتمبر ٣٠         
         ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
            

          الشركات الزميلة
 %٥٠  %٥٠  المحدودةشركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية 

 %٢٥  %٢٥      لبحرينا -شركة الطاقة المركزية ش. ب. م. 
 %٥١  %٥١    ا: الزامل إنفرا برايفت ليمتد)الهند (سابقً  -زد إن أي إنفرا برايفت ليمتد 

 %٤٠  %٤٠       يطالياإ –جيوكليما إس. آر. إل 
 %٢٠٫٨٣  %٢٠٫٨٣      لبحرينا -آي آي بي بيبر كومباني ليمتد 

            
         المشروع المشترك

 %٥١  %٥١      شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء
            

          رأس المال ٠٧
            

 سعودي للسهم لایر ١٠مليون سهم) بقيمة  ٦٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٦٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 
 الواحد.

            
         االحتياطي النظامي ٠٨

            
من  %٥٠مي إلى نسبة م والمعدل بنظام الشركة األم، فقد ُخفض حد االحتياطي النظا٢٠١٦إبريل  ٢٩وفقًا لنظام الشركات السعودي الجديد اعتباًرا من 

هـ) إعادة تحويل ١٤٣٨شعبان  ٨م (الموافق ٢٠١٧مايو  ٤المساهمون في الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ من رأس المال؛ وعليه فقد قرر  %٣٠
 .مليون لایر سعودي من االحتياطي النظامي إلى األرباح المبقاة ١٢٠المبلغ الزائد بقيمة 

            
          توزيعات األرباح ٠٩

            
َر مجلس  لایر سعودي للسهم  ١م بقيمة ٢٠١٧هـ)، توزيع أرباح نقدية أولية عن عام ١٤٣٨ذي القعدة  ٩م (الموافق ٢٠١٧أغسطس  ١اإلدارة بتاريخ قَرَّ

 مليون لایر سعودي). وقد ُدِفعَت توزيعات األرباح بالكامل في الفترة الحالية. ٦٠الواحد (بقيمة إجمالية قدرها 
            

لسهم الواحد عن للایر سعودي  ١هـ) توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٢١م (الموافق ٢٠١٧يناير  ١٩اإلدارة بتاريخ اقترح مجلس 
عامة السنوي. من رأس المال، على أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية ال %١٠مليون لایر سعودي، بما يمثل نسبة  ٦٠م بإجمالي ٢٠١٦عام 

م. وقد ُدِفعَت ٢٠١٦هـ) دفع توزيعات األرباح المقتَرحة عن عام ١٤٣٨شعبان  ٨م (الموافق ٢٠١٧مايو  ٤ت الجمعية العامة السنوية بتاريخ واعتمد
 توزيعات األرباح بالكامل في الفترة الحالية.

            
  

   



٢٧ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

          ربحية السهم ٠١٠
            

ح لعدد األ تُحتسب ربحية السهم األساس والمخفض بقسمة صافي دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على المتوسط سهم القائمة خالل المرجَّ
 الفترة على النحو التالي:

            
  أشهر المنتهية الثالثةفترة      

 سبتمبر ٣٠في  
 (غير ُمدقَّقة)

  فترة التسعة أشهر المنتهية
 سبتمبر ٣٠في  

 (غير ُمدقَّقة)
     ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
            

  صافي دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم 
 (لایر سعودي باأللوف)

   
٢١٫٩٣٦ 

   
٤١٫١٥٤ 

   
١٠٠٫١٦٦ 

   
١٤٥٫٢٧١ 

            
ح لعدد األسهم القائمة          المتوسط المرجَّ

 ٦٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠   إضافات خالل الفترة
            

  والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمينربحية السهم األساس 
 في الشركة األم     

  
٠٫٣٧ 

   
٠٫٦٩ 

   
١٫٦٧ 

   
٢٫٤٢ 

            
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠١١

            
ر عليها من ِقبل هذه والمنشآت المسيطتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها 

 الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.
            

 ألف لایر ٨٠.١١٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٧٤٫٣٠٤م بقيمة ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 
َدة، فيما أُْدِرَجت المبالغ المسسعودي) ضمن الحسابات المدينة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣٠تحقة إلى جهات ذات عالقة كما في في قائمة المركز المالي األوَّ

ز المالي ألف لایر سعودي) ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المرك ٢٠٫٠٥٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٢٠٫٥٨٥م بقيمة ٢٠١٧سبتمبر 
ِليَّ  لية ااألوَّ َدة، وفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة في قائمة الدخل األوَّ َدة:ة الُموَجَزة الُمَوحَّ  لُموَجَزة الُمَوحَّ

            
  
  

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة

   
  

 طبيعة المعامالت

  فترة التسعة أشهر المنتهية  
 سبتمبر ٣٠في 

 (غير ُمدقَّقة)
         ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
            

         منشأة لها نفوذ هام على المجموعة
 ٢٫٢٦٢  ١٫٩٣٢    مبيعات   شركة مجموعة الزامل القابضة

 ١٦٥  ٦٢٥    مشتريات     
          مشروع مشترك

 ٩٫٧٥٠  ٨٫٨٢٥    مبيعات   شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء
 ٤٧٫١٨٤  ٥٢٫٧٦٩    مبيعات   جهات ذات عالقة أخرى

 ٥١٫٢٧٣  ٢٩٫٨٧٨    مشتريات     
            

 ألف لایر سعودي). ٩٫٣٢٧: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ألف لایر سعودي ( ٨٫٣٢٧بلغت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 
            

ي نهاية الفترة غير مكفولة تسعير المعامالت مع جهات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة. واألرصدة القائمة فتُعتَمد سياسات 
 بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.

  



٢٨ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

          االلتزامات المحتملة ٠١٢
            

: ٢٠١٦يسمبر د ٣١( مليون لایر سعودي ١٫١٠٩أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 
 مليون لایر سعودي). ١٫٠٥٠

            
            المعلومات القطاعية ٠١٣

               
لى النحو التالي:عألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي ثالثة قطاعات قابلة لإلفصاح 

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

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

               
عات وإنشاء المباني قطاع الحديد والصلب، الذي يُزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وإنشاء وإدارة وتشغيل المطارات والمستود •

دات الثقيلة وقطع خدمات الحماية من الحريق لها وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأعمال األلواح المعدنية والمعوالهياكل وتقديم 
 الغيار الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائية.

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

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

يُقيَّم األداء القطاعي ويراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. 
َدة.على أساس  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية األوَّ

               
              قطاعات األعمال:

   ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
 (لایر سعودي باأللوف)

   
 صناعة المكيفات

 
 صناعة الحديد

 
 صناعة العزل

 قطاع الشركات 
 والخدمات األخرى

 
 إجمالي القطاعات

التعديالت 
 واالستبعادات

 
دة    الُموحَّ

              اإليرادات:
 ٣٫١٤٦٫٣٦٥  -  ٣٫١٤٦٫٣٦٥  ٤٫٤٠٧  ٢٢١٫٨٢٣  ١٫٤٣٩٫٩٣٦  ١٫٤٨٠٫١٩٩ عميل خارجي

 -  )١٨٫٠٠٦(  ١٨٫٠٠٦  ٨٫٨٦٢  ٩٫١٤٤  -  - فيما بين القطاعات
               

 ٣٫١٤٦٫٣٦٥  )١٨٫٠٠٦(  ٣٫١٦٤٫٣٧١  ١٣٫٢٦٩  ٢٣٠٫٩٦٧  ١٫٤٣٩٫٩٣٦  ١٫٤٨٠٫١٩٩ إجمالي اإليرادات
               

 ٦٤٨٫٨٧١  -  ٦٤٨٫٨٧١  ٤٫١٨٠  ٦٩٫٢٦٩  ٣٠٤٫٨٩٠  ٢٧٠٫٥٣٢ إجمالي الربح
               

 ١٧٠٫٥٥١  -  ١٧٠٫٥٥١  )١٧٫٦٧٠(  ٢٣٫٥٠٩  ٨١٫٩٦٣  ٨٢٫٧٤٩ إيرادات (خسارة) تشغيلية
               

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

             ١٫٨٥٩ 
 ٢٠٫١٤١             إيرادات أخرى، بالصافي

 )٦٦٫٧٣٠(             تكاليف تمويل
               

 ١٢٥٫٨٢١            الدخل قبل حساب الزكاة والضريبة
 )١٥٫٠٤٢(             زكاة وضريبة دخل

               
 ١١٠٫٧٧٩            صافي دخل الفترة

               
               
  

   



٢٩ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
       

         المعلومات القطاعية (تتمة) ٠١٣
               
 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
    

 صناعة المكيفات
  

 صناعة الحديد
  

 صناعة العزل
  قطاع الشركات 

 والخدمات األخرى
  

 إجمالي القطاعات
التعديالت 

 واالستبعادات
  

دة     الُموحَّ
              اإليرادات:

 ٣٫٧٣٠٫٧٢٢  -  ٣٫٧٣٠٫٧٢٢  ٤٫٠٠٩  ٢٤٨٫٠١٠  ١٫٨١٣٫٩٩٣  ١٫٦٦٤٫٧١٠ عميل خارجي
 -  )١٥٫٥٠٤(  ١٥٫٥٠٤  ١٥٫٥٠٤  -  -  - فيما بين القطاعات

               
 ٣٫٧٣٠٫٧٢٢  )١٥٫٥٠٤(  ٣٫٧٤٦٫٢٢٦  ١٩٫٥١٣  ٢٤٨٫٠١٠  ١٫٨١٣٫٩٩٣  ١٫٦٦٤٫٧١٠ إجمالي اإليرادات

               
 ٧٧١٫٢٣٠  -  ٧٧١٫٢٣٠  ١١٫٩٧٠  ٧٦٫٨٣٠  ٣٧٢٫٩٩١  ٣٠٩٫٤٣٩ إجمالي الربح

               
 ٢٥٢٫١٠٦  -  ٢٥٢٫١٠٦  )١٢٫٥٨٩(  ٣٢٫٥١٨  ١٠٩٫٢٠٢  ١٢٢٫٩٧٥ إيرادات (خسارة) تشغيلية

               
             اإليرادات (المصاريف) غير الموزعة:

             حصة في نتائج شركات زميلة
and a ٨٤١             المشروع المشترك 

 ١٠٫١١٩             إيرادات أخرى، بالصافي
 )٦٦٫١٤٠(             تكاليف تمويل

               
 ١٩٦٫٩٢٦            الدخل قبل حساب الزكاة والضريبة

 )٣٥٫٦١٨(             زكاة وضريبة دخل
               

 ١٦١٫٣٠٨            صافي دخل الفترة

               
 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في   
قطاع الشركات  صناعة العزل صناعة الحديد صناعة المكيفات  

 والخدمات األخرى
التعديالت  إجمالي القطاعات

 واالستبعادات
دة  الُموحَّ

               
 ٥٫٨٦٢٫٨٧٨  )٥٢٤٫٨٨٣(  ٦٫٣٨٧٫٧٦١  ٨٥٣٫١٦٢  ٥٩٥٫٨٢٦  ٢٫٠٧٣٫٢٢٥  ٢٫٨٦٥٫٥٤٨ إجمالي األصول

 ٣٫٩٦٣٫٩٥٤  )٤٧٣٫٣٢٨(  ٤٫٤٣٧٫٢٨٢  ٩٢٤٫٩٩١  ٢٥٣٫٦٥٢  ١٫١٩٦٫٠٢٢  ٢٫٠٦٢٫٦١٧ إجمالي المطلوبات
               

              أخرى
استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك
٨٣٫١٢٦  -  ٨٣٫١٢٦  ٥٠٫٢٨٢  -  -  ٣٢٫٨٤٤ 

 ٧٦٫٨٧٣  -  ٧٦٫٨٧٣  ٣٫٧٢١  ١٥٫١٩٧  ٣٨٫٩٠٢  ١٩٫٠٥٣ المصاريف الرأسمالية
               
 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في   
قطاع الشركات  صناعة العزل صناعة الحديد صناعة المكيفات  

 والخدمات األخرى
التعديالت  إجمالي القطاعات

 واالستبعادات
دة  الُموحَّ

               
 ٥٫٨٢٣٫٠٠٩  )٦١١٫٧٥١(  ٦٫٤٣٤٫٧٦٠  ٨٥٤٫٧٤٦  ٥٧٨٫٤٦٠  ٢٫١١٨٫٢١٢  ٢٫٨٨٣٫٣٤٢ إجمالي األصول

 ٣٫٩١٦٫٩٨٣  )٦٠٧٫٠٨٠(  ٤٫٥٢٤٫٠٦٣  ١٫٠٤٤٫٩٢٨  ٢٥٢٫١١٢  ١٫٢٥٠٫٨٤٤  ١٫٩٧٦٫١٧٩ إجمالي المطلوبات
               

              أخرى
استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك
٧٩٫٣١٤  -  ٧٩٫٣١٤  ٤٨٫٥٢٢  -  -  ٣٠٫٧٩٢ 

              
 ١١٠٫٤٤٩  -  ١١٠٫٤٤٩  ٤٫٥٤٠  ٢٥٫٦٥٠  ٥٤٫١١٥  ٢٦٫١٤٤ المصاريف الرأسمالية

               
يالت واالستبعادات األخرى وتُظَهر في بند "تعديالت واستبعادات". وتعتبر جميع التعدتُحَذف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، 

صول غير الملموسة.جزًءا من التسويات التفصيلية المعروضة أدناه. وتتألف المصاريف الرأسمالية من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات واأل
               
               
               
               
  

   



٣٠ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
 

           المعلومات القطاعية (تتمة) ٠١٣
               

              المعلومات الجغرافية
  لفترة التسعة أشهر المنتهية            

 سبتمبر ٣٠في 
            ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
لایر سعودي             

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
               

             اإليرادات من العمالء الخارجيين:
 ٣٫٠٨٦٫٢٣٦  ٢٫٥٣٨٫٩٥١      المملكة العربية السعودية
 ٤٢٧٫٥٢٤  ٤٣٠٫٠٥٤        الدول األسيوية األخرى

 ٢١٣٫٦٢٦  ١٧٧٫٣٦٠          أفريقيا
 ٣٫٣٣٦  -           أوروبا

            ٣٫٧٣٠٫٧٢٢  ٣٫١٤٦٫٣٦٥ 
               
  سبتمبر ٣٠            

   ٢٠١٧ 
  ديسمبر  ٣١ 

    ٢٠١٦ 
  لایر سعودي              

 باأللوف   
  لایر سعودي    

 باأللوف   
               

             األصول التشغيلية غير المتداولة:
 ٩٥١٫٧٧١  ٩٣٨٫١٣٣      المملكة العربية السعودية
 ١١٨٫٩٠٦  ١١٣٫١٨١        الدول األسيوية األخرى

 ٨٠٫٥٠٧  ٧٩٫٠٧٤        أفريقيا
            ١٫١٥١٫١٨٤  ١٫١٣٠٫٣٨٨ 
               

 ولهذا الغرض، تتألف األصول غير المتداولة من الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة األخرى.
               

       القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٤
               

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

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

ويلي وبعض األصول تتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه واالستثمارات المتاحة للبيع والحسابات المدينة وصافي االستثمار في عقد إيجار تم
لة األخرى. وتقارب األجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداوالمتداولة األخرى. وتتألف المطلوبات المالية من القروض ألجل والقرض القصير 

 القيم العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية قيمها الدفترية.
               
               
               
               
               
 



٣١ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
               

       القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) ٠١٤
               

 م:٢٠١٧سبتمبر  ٣٠باستثناء النقد وما في حكمه، والمطلوبات المالية، التي تمتلكها المجموعة كما في فيما يلي نظرة عامة على األصول المالية، 
               
 القيمة العادلة القيمة الدفترية            
  لایر سعودي              

 باأللوف     
  لایر سعودي    

 باأللوف   
               

              األصول المالية
 ١٫٩٥١٫٩٠٨  ١٫٩٥١٫٩٠٨           مدينون

 ٣٩٠٫٢٢٠  ٣٩٠٫٢٢٠       صافي استثمارات في عقد إيجار تمويلي
 ٩٠٫٠٦٩  ٩٠٫٠٦٩          استثمارات متاحة للبيع
 ٧٣٫٧٤٦  ٧٣٫٧٤٦          أصول متداولة أخرى

            ٢٫٥٠٥٫٩٤٣  ٢٫٥٠٥٫٩٤٣ 
               

              المطلوبات المالية:
 ٤١٩٫٤٣١  ٤١٩٫٤٣١           دائنون

 ٢٫١٨٢٫٨٣٢  ٢٫١٨٢٫٨٣٢          قروض قصيرة األجل
 ٢٦٥٫٠٨٦  ٢٦٥٫٠٨٦           قروض ألجل

 ٣٥٫٣٨٩  ٣٥٫٣٨٩          مطلوبات متداولة أخرى
            ٢٫٩٠٢٫٧٣٨  ٢٫٩٠٢٫٧٣٨ 
               

      تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى ٠١٥
               

دة ونشرتها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودي نة أعدَّت المجموعة قوائمها المالية الُموحَّ ة عن كافة الفترات لغاية ومتضمَّ
ِليَّة الُموَجَزة للمجموعة وفقًا لمعيار المحاس٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في  ) "التقرير المالي ٣٤بة الدولي رقم (م. وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ

 لعربية السعودية.ا) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتَمدين بالمملكة ١األولي" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
               

دة التي تتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمم لكة العربية السعودية المعمول بها على وبناًء عليه فقد أعدت المجموعة القوائم المالية الُموحَّ
دة المرفقة، أعدَّت وعند إعداد القوائم المالية األوَّ م أو قبل ذلك التاريخ مع بيانات فترة المقارنة. ٢٠١٧يناير  ١الفترات ابتداًء من تاريخ  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ

ى للمعايير الدولية للتقرير م بعد إدراج بعض التعديالت وفقا لمقتضى التطبيق للمرة األول٢٠١٦يناير  ١قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في 
 سعودية.المالي المعتمدة بالمملكة العربية ال

               
َدة للسنة المنتهية٢٠١٦يناير  ١وعند إعداد المجموعة قائمة مركزها المالي االفتتاحية كما في  م والقوائم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  م والقوائم المالية الُمَوحَّ

َدة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية وفقًا للمعايير الدولية ل ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المالية األوَّ
َدة السعودية، أجرت المجموعة تحليًال على التأثير، والحظت أنه يتعين إجراء بعض التعديالت على المبالغ الُمفَصح عنها سابقًا ف ي القوائم المالية الُمَوحَّ

ِليَّة عودية المتعارف عليها. ويبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسة التي أجرتها المجموعة الُمعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبية السع ند تعديل قوائمها المالية األوَّ
َدة الُمعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها عن فترتي الستة أشهر والتسعة أشهر ا م، على ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لمنتهيتين في الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة المفصح عنها سابقا للمجموعة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ن السنة المنتهية في عالتوالي. وقد أُفِصَح عن التأثير على القوائم المالية األوَّ
ِليَّة الُموجَ ٢٠١٦يناير  ١وقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في  َدة للمجموعم في القوائم المالية األوَّ  ٣١ة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في َزة الُمَوحَّ

 م.٢٠١٧مارس 
               

              التقديرات
محاسبية السعودية م مع تلك التقديرات التي ُوضعت لنفس التواريخ وفقًا للمبادئ ال٢٠١٦سبتمبر  ٣٠م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تتماشى التقديرات كما في 

 المتعاَرف عليها (بعد التعديالت بهدف إظهار أي فروق في السياسات المحاسبية).
 

  



٣٢ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       )تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة ٠١٥
            
       ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في  ١٥-١
            
 المبادئ       

المحاسبية 
السعودية 

 المتعاَرف عليها

  
  
  

 إعادة القياس

  
  

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

لایر سعودي   مالحظات     
 (باأللوف)

لایر سعودي 
 (باأللوف)

لایر سعودي 
 (باأللوف)

            
 ٦٠٠٫٠٠٠  -  ٦٠٠٫٠٠٠      رأس المال

 ٢٨٠٫٤٧١  -  ٢٨٠٫٤٧١     احتياطي نظامي
 ٨٢٢٫٠٣٧  )٢١٣٫٧٨٥(  ١٫٠٣٥٫٨٢٢  ١٥-١-١   أرباح مبقاة

 )٥٫٨٥٠(  ١٠٫٣٦١  )١٦٫٢١١(  ١٥-و  أجنبية احتياطي ترجمة عمالت
            
       ١٫٦٩٦٫٦٥٨  )٢٠٣٫٤٢٤(  ١٫٩٠٠٫٠٨٢ 

 ٢٥٤٫٧١٤  )٢٩٫١٣٤(  ٢٨٣٫٨٤٨  ١٥-ز   ِحصص غير ُمسيِطرة
            

 ١٫٩٥١٫٣٧٢  )٢٣٢٫٥٥٨(  ٢٫١٨٣٫٩٣٠     إجمالي حقوق الملكية
            
         مبقاةالتسوية األرباح  ١٥-١-١
            

     ة:فيما يلي تحليل تأثير إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي على األرباح المبقا
         

  
التأثير على األرباح 

يناير  ١المبقاة في 
٢٠١٦ 

التأثير على الدخل 
الشامل لفترة 
التسعة أشهر 
 المنتهية في

 ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠

  
المتراكم التأثير 

على األرباح 
 ٣٠المبقاة في 

 ٢٠١٦سبتمبر 
لایر سعودي   مالحظات     

 (باأللوف)
لایر سعودي 

 (باأللوف)
لایر سعودي 

 (باأللوف)
            

 )١٥٢٫٧٥٥(  -  )١٥٢٫٧٥٥(  ١٥-أخسارة ناشئة عن انخفاض قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات
 ٥٫٣٤٥  ٩٫٢٧٩  )٣٫٩٣٤(  ١٥-ب  استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

 )٦١٫٥٥٦(  -  )٦١٫٥٥٦(  ١٥-جـخسارة ناشئة عن انخفاض قيمة استثمارات في شركة زميلة
حصة المجموعة في تعديالت إعادة قياس المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
       

 ١٧٠  )٩٧(  ٢٦٧  ١٥-د  في شركات زميلة
 )٤٦٫٢٢٠(  -  )٤٦٫٢٢٠(  ١٥-هـ  صافي أصول شركة تابعة متوقف توحيدها

 ٢٤٫٩٤٧  -  ٢٤٫٩٤٧  ١٥-هـ   استثمار في مشروع مشترك
 )١٠٫٣٦١(  -  )١٠٫٣٦١(  ١٥-و  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 ٢٩٫٧٧٧  ١٧٠  ٢٩٫٦٠٧  ١٥-ز   ِحصص غير ُمسيِطرة
 )٣٫١٣٢(  )٤٫٨٦٧(  ١٫٧٣٥  ١٥-حـ  التزامات مكافآت محددة لموظفين

       )٢١٣٫٧٨٥(  ٤٫٤٨٥  )٢١٨٫٢٧٠( 
            
 

  



٣٣ 

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

      م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
           

   الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)تطبيق المعايير  ٠١٥
           
 ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠تسوية المجموعة لقائمة الدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ١٥-٢
           
المحاسبية  المبادئ      

السعودية المتعاَرف 
 عليها

  
إعادة القياس / 
 إعادة التصنيفات

  
 المعايير الدولية
 للتقرير المالي

لایر سعودي   مالحظات    
 (باأللوف)

لایر سعودي 
 (باأللوف)

لایر سعودي 
 (باأللوف)

          اإليرادات
 ٨٧١٫١٢٤  )٧٫٥١١(  ٨٧٨٫٦٣٥  ١٥-هـ  مبيعات

 ٢٢٣٫٧٠٦  -  ٢٢٣٫٧٠٦    إيرادات عقود
 ٤٫٣٩٣  -  ٤٫٣٩٣    إيرادات عقد إيجار تمويلي

      ١٫٠٩٩٫٢٢٣  )٧٫٥١١(  ١٫١٠٦٫٧٣٤ 
         التكاليف المباشرة

 )٦٨٠٫١٧٦(  )٢٨٫٩٠٣(  )٦٥١٫٢٧٣(  ١٥-هـ   تكلفة مبيعات
 )١٧٧٫١٩٥(  ٩٩٩  )١٧٨٫١٩٤(     تكاليف عقود

           
 ٢٤١٫٨٥٢  )٣٥٫٤١٥(  ٢٧٧٫٢٦٧    إجمالي الربح

           
          المصاريف
 )٥٩٫٩٠٨(  ٤٠٫٨٨٥  )١٠٠٫٧٩٣(  ١٥-هـ  بيع وتوزيع

 )١٠٨٫٠٣٠(  )٢٫٧٦٨(  )١٠٥٫٢٦٢(  ١٥-طـ  عمومية وإدارية
           

 ٧٣٫٩١٤  ٢٫٧٠٢  ٧١٫٢١٢    اإليرادات التشغيلية
           

 )١٫٢٤٢(  )٨٨٧(  )٣٥٥( ١٥-و هـ ١٥-د  حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
 ٢٫٣٢١  -  ٢٫٣٢١    إيرادات أخرى، بالصافي

 )٢٣٫٨٩٢(  -  )٢٣٫٨٩٢(    تكاليف تمويل
           

 ٥١٫١٠١  ١٫٨١٥  ٤٩٫٢٨٦    الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
 )٤٫٧٧٩(  -  )٤٫٧٧٩(    زكاة وضريبة دخل

           
 ٤٦٫٣٢٢  ١٫٨١٥  ٤٤٫٥٠٧    صافي دخل الفترة

           
         للفترةالدخل الشامل اآلخر 

ر إعادة تصنيفه إلى دخل في الفترات ال        الحقة:الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ
 ٥٤٢  ٥٤٢  -  ١٥-و  فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

           
 ٥٤٢  ٥٤٢  -    الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٤٦٫٨٦٤  ٢٫٣٥٧  ٤٤٫٥٠٧    إجمالي الدخل الشامل
           

         العائد لـ:
 ٤١٫٦٩٦  ١٫٥٩٨  ٤٠٫٠٩٨    المساهمين في الشركة األم

 ٥٫١٦٨  ٧٥٩  ٤٫٤٠٩    ُمسيِطرةالِحصص غير ال
      ٤٦٫٨٦٤  ٢٫٣٥٧  ٤٤٫٥٠٧ 
  

 



٣٤ 

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

          م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

     تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة) ٠١٥
            
 م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠تسوية المجموعة لقائمة الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ١٥-٣
            
المحاسبية  المبادئ       

السعودية المتعاَرف 
 عليها

   
إعادة القياس / إعادة 

 التصنيفات

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

       
 مالحظات

لایر سعودي  
 (باأللوف)

لایر سعودي  
 (باأللوف)

لایر سعودي  
 (باأللوف)

           اإليرادات
 ٣٫٠٨٥٫٤٧٩  )٢٠٫٩٨١(  ٣٫١٠٦٫٤٦٠  ١٥-هـ   مبيعات

 ٦٣١٫٩٠٨  -  ٦٣١٫٩٠٨     إيرادات عقود
 ١٣٫٣٣٥  -  ١٣٫٣٣٥     إيرادات عقد إيجار تمويلي

            
       ٣٫٧٣٠٫٧٢٢  )٢٠٫٩٨١(  ٣٫٧٥١٫٧٠٣ 

          التكاليف المباشرة
 )٢٫٤٤٧٫٦٢٩(  )٩٠٫٣٣١(  )٢٫٣٥٧٫٢٩٨(  ١٥-هـ    تكلفة مبيعات

 )٥١١٫٨٦٣(  ٢٫٩٦٦  )٥١٤٫٨٢٩(      عقودتكاليف 
            

 ٧٧١٫٢٣٠  )١٠٨٫٣٤٦(  ٨٧٩٫٥٧٦     إجمالي الربح
            

           المصاريف
 )١٩٦٫٢٣٩(  ١٢٢٫٣٨١  )٣١٨٫٦٢٠(  ١٥-هـ   بيع وتوزيع

 )٣٢٢٫٨٨٥(  )٩٫٨٠٩(  )٣١٣٫٠٧٦(  ١٥-ط   عمومية وإدارية
            

 ٢٥٢٫١٠٦  ٤٫٢٢٦  ٢٤٧٫٨٨٠     اإليرادات التشغيلية
            

و  ١٥-د  حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
 ١٥-هـ

   
١٫٦٠٩ 

   
)٧٦٨( 

   
٨٤١ 

 ١٠٫١١٩  -  ١٠٫١١٩     إيرادات أخرى، بالصافي
 )٦٦٫١٤٠(  -  )٦٦٫١٤٠(     تكاليف تمويل

            
 ١٩٦٫٩٢٦  ٣٫٤٥٨  ١٩٣٫٤٦٨    وضريبة الدخل الدخل قبل حساب الزكاة

 )٣٥٫٦١٨(  -  )٣٥٫٦١٨(     زكاة وضريبة دخل
 ١٦١٫٣٠٨  ٣٫٤٥٨  ١٥٧٫٨٥٠     صافي دخل الفترة

            
         الدخل الشامل اآلخر للفترة

ر إعادة تصنيفه إلى د خل الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ
 في الفترات الالحقة:     

        

 )٥٫٨٥٠(  )٥٫٨٥٠(  -  ١٥-و  فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
 )٥٫٨٥٠(  )٥٫٨٥٠(  -    الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ١٥٥٫٤٥٨  )٢٫٣٩٢(  ١٥٧٫٨٥٠    إجمالي الدخل الشامل
            

          العائد لـ:
 ١٣٩٫٤٢١  )٢٫٨٦٥(  ١٤٢٫٢٨٦    المساهمين في الشركة األم

 ١٦٫٠٣٧  ٤٧٣  ١٥٫٥٦٤     ُمسيِطرةالِحصص غير ال
       ١٥٥٫٤٥٨  )٢٫٣٩٢(  ١٥٧٫٨٥٠ 



٣٥ 

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

          م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة) ٠١٥
            
         انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات ١٥-أ

ا عندما تشير األحوال الطويلة لتحديد مدى االنخفاض في قيمتهوفقًا للمبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها، كانت تراجع األصول ذات األعمار 
ع األصول عند كأو التغيرات في الظروف إلى احتمال تجاوز قيمتها الدفترية القيمة القابلة لالسترداد. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة،  انت تجمَّ

لتدفقات النقدية وإذا كانت ا مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لألصول األخرى. المستوى األدنى الذي كانت فيه التدفقات النقدية القابلة للتحديد
خفاض في القيمة حسب غير المخصومة الُمقَدََّرة لمجموعة األصول أقل من القيمة الدفترية لمجموعة األصول، كانت تُقاُس الخسارة الناشئة عن االن

ى). ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير السترداد (التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة أو القيمة العادلة، أيهما أعلفائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة ل
وعة األصول، يُقيَّم المالي، فإن االنخفاض في قيمة األصول، الذي ال يحقق تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى درجة كبيرة عن األصول األخرى أو مجم

نخفاض في القيمة حسب الوحدة المدرة للنقد على أساس القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد. وتُقَاس الخسارة الناشئة عن االحسب مستوى 
مستقبلية المخصومة).دفقات النقدية الفائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد (القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام، أي الت

            
ل إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، وكنتيجة للتغيرات في المنهجية، حدَّدت المجموعة أن القيمة القاب لة لالسترداد للممتلكات والمصانع وبتاريخ التحوُّ

بلة لالسترداد على أساس قيمتها الدفترية. وكانت تُحتسب القيمة القاوالمعدات الخاصة ببعض شركاتها التابعة، والتي تعتبر وحدة مدرة للنقد، أقل من 
لشركة التابعة حسب ا %١٥٫٦و  %١٢٫٤القيمة قيد االستخدام للوحدة المدرة للنقد باستخدام معدالت خصم ما قبل الضريبة بنسبة تتراوح ما بين 

م. ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي ُمْعتََرف بها كما في  ١٥٢٫٧٥٥قدرها  المالكة لألصل. وقد نتج عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة
 ٣٠أشهر المنتهيتين في  وقد اْعتُِرَف بهذا المبلغ ضمن األرباح المبقاة. باإلضافة إلى ذلك، فقد ُخِفَض االستهالك عن فترتي الثالثة أشهر والتسعة

 لایر سعودي، على التوالي. ألف ١٠٫١٤٥ألف لایر سعودي و  ٣٫٤٣٥م بواقع ٢٠١٦سبتمبر 
            
       استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات ١٥-ب

ون وكانت ال تُْستَْهلَُك. وفقًا للمبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها، اعترفت المجموعة بقطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الخدمة كمخز
لك على مدى العمر وكنتيجة لتوجيهات إضافية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، يُْعتََرُف بهذه المعدات كممتلكات ومصانع ومعدات وتسته

ل إلى المعايير الدولية للتقر ير المالي، أُعيد تصنيف مبلغ اإلنتاجي الُمقَدَّر لها عندما تستوفي تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات. وبتاريخ التحوُّ
للایر سعودي إلى الممتلكات والمصانع والمعدات، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم. وبتار ٣٫٤٧٣قدره  ل، ُحّمِ االستهالك الناتج بقيمة  يخ التحوُّ

َل االستهالك من هذه االصول عن فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنت ٣٫٩٣٤ سبتمبر  ٣٠هيتين في ألف لایر سعودي على األرباح المبقاة. وُحّمِ
َدة.لف لایر سعودي، على التوالي، على قائمة أ ٨٦٤لف لایر سعودي و أ ٢٨٤م بقيمة ٢٠١٦  الدخل الُمَوحَّ

            
         االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة ١٥-جـ

ي قيمتها عندما تشير وفقًا للمبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها السابقة، كانت يُراجع االستثمار في شركات زميلة لتحديد مدى االنخفاض ف
مة المتوقعة ِمن االستخدام إلى احتمال تجاوز قيمتها الدفترية القيمة القابلة لالسترداد للتدفقات النقدية غير المخصواألحوال أو التغيرات في الظروف 

ع األصول عند المستوى األدنى الذي كانت فيه التدفقات النق دية القابلة للتحديد مستقلة والبيع النهائي. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، كانت تجمَّ
قل من القيمة الدفترية أحد كبير عن التدفقات النقدية لألصول األخرى. وإذا كانت التدفقات النقدية غير المخصومة الُمقَدََّرة لمجموعة األصول  إلى

لتدفقات النقدية داد (المجموعة األصول، كانت تُقاُس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة حسب فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالستر
صول، الذي ال يحقق تدفقات المستقبلية المخصومة أو القيمة العادلة، أيهما أعلى). ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، فإن االنخفاض في قيمة األ

لقابلة لالسترداد اعلى أساس القيمة نقدية مستقلة إلى درجة كبيرة عن األصول األخرى أو مجموعة األصول، يُقيم حسب مستوى الوحدة المدرة للنقد 
رداد (القيمة العادلة ناقًصا للوحدة المدرة للنقد، وتُقاُس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة حسب فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالست

قرير المالي، وكنتيجة للتغيرات في اريخ التحول إلى المعايير الدولية للتتكلفة البع أو القيمة قيد االستخدام (التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة)). وبت
يمتها الدفترية. وقد احتُسبَت قالمنهجية، حدَّدت المجموعة أن القيمة القابلة لالسترداد الستثمارها في شركة زميلة والتي تعتبر وحدة مدرة للنقد، أقل من 

؛ ما نشأ عنه االعتراف %١٢.٤د االستخدام للوحدة للمدرة للنقد باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة القيمة القابلة لالسترداد بناًء على قيمة قي
 ألرباح المبقاة.ام. وقد اْعتُِرَف بهذا المبلغ ضمن ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي كما في  ٦١٫٥٥٦بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة قدرها 

            
       ات زميلةإعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي في شرك تعديالت ١٥-د

م، أعدت ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لدى المجموعة استثمار في شركات زميلة وتجري المحاسبة عنه وفقًا لطريقة حقوق الملكية. وحتى السنة المنتهية في 
لمحاسبية المتعارف االخرسانية المحدودة، قوائمها المالية وفقًا للمعايير  إحدى الشركات الزميلة، وهي شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات

فقًا للمعايير الدولية للتقرير وم فصاعًدا، كان يتعين على المجموعة إعداد قوائمها المالية ٢٠١٧يناير  ١عليها في المملكة العربية السعودية. وابتداًء من 
ا الخصوص، أُِعدَّت قائمة المركز ميلة أيًضا إعداد قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبهذالمالي؛ وعليه فقد قررت إدارة الشركة الز

ل الشركة الزميلة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد أُج ريت تعديالت إعادة القياس المالي االفتتاحية المحددة الغرض المبدئية كجزء من تحوُّ
ل في  ٥٣٣وقدرها   م.٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي في قائمة المركز المالي االفتتاحية المبدئية للشركة الزميلة بتاريخ التحوُّ

   



٣٦ 

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

          م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
            

       تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة) ٠١٥
            
   تعديالت إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي في شركات زميلة (تتمة) ١٥-د

لت مبلغا بقيمة في الشركة  %٥٠تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة  ي سجالتها للمحاسبة فألف لایر سعودي  ٢٦٧المستثَمر فيها؛ وعليه فإنها فقد سجَّ
جموعة في تعديالت عن حصتها ذات العالقة بتعديالت إعادة القياس. وقد اْعتُِرَف بهذا المبلغ ضمن األرباح المبقاة. فضال عن ذلك، فإن حصة الم

م ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠تهيتين في ية للتقرير المالي في دفاتر الشركة الزميلة عن فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنإعادة قياس المبدئية للمعايير الدول
دة. ٩٧ألف لایر سعودي و  ٣٢بقيمة  لت على قائمة الدخل األولية الموجزة الُموحَّ  ألف لایر سعودي، على التوالي، قد ُحّمِ

            
         شركة تابعةالتوقف عن توحيد  ١٥-هـ

وع مشترك (شركة ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها السعودية، كانت المجموعة تدرج األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بمشر
% من حقوق التصويت ٥١من نسبة الشرق األوسط لمكيفات الهواء) في قوائمها المالية الموحدة على فرضية أنها تسيطر على المنشأة نظًرا لما تمتلكه 

 ا:بها. ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، ال تسيطر المجموعة على شركة مستثَمر فيها إال إذا كانت المجموعة فقط لديه
            
 ستثَمر فيها ذات الصلة).عمليات المنشأة المسيطرة على المنشأة المستثَمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه  -
ضها لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة الم -     ستثمر فيها.تعرُّ
   القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها. -
            

رت المجموعونتيجة لتقييم اإلدارة الذي  ة بأنها ال تسيطر على المشروع أجرته وفقا للتوجيه اإلضافي المتاح في المعايير الدولية للتقرير المالي، فقد قرَّ
رات تشغيلية في حقوق التصويت، وذلك أنَّ المجموعة ال تمارس حقوقها التصويتية في اتخاذ قرا %٥٠المشترك حتى مع امتالكها أكثر من نسبة 

لشركة المستثَمر افي  %٤٩افة تلك القرارات خاضعة للموافقة واالعتماد من الشريك اآلخر الذي يمتلك حصة الملكية المتبقية بنسبة رئيسة، وأن ك
دة األولية الافيها؛ وعليه لم تُدَرج أي من األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بهذه الشركة المستثَمر فيها في القوائم المالية  موجزة، لُموحَّ

 واعتُبرت كاستثمار في مشروع مشترك، وأجريت المحاسبة عن نتائج العمليات باستخدام طريقة حقوق الملكية.
            

 و التالي:م على النح٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كانت نتائج عمليات هذه الشركة المستثَمر فيها لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
            
           

لفترة الثالثة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٦سبتمبر 

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

سبتمبر  ٣٠في 
٢٠١٧ 

لایر سعودي          
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

            
 ٣٠٫٧٣١  ٨٫٢٣٦         مبيعات

 )٢٨٫٨٢٧(  )٨٫٩١٠(        تكلفة مبيعات
            

 ١٫٩٠٤  )٦٧٤(        الربحإجمالي 
            

 )٣٫٢١٧(  )١٫٠٠٠(       مصاريف بيع وتوزيع
            

 )١٫٣١٣(  )١٫٦٧٤(       صافي دخل الفترة

            
ِليَّة  َدة للمجموعة عن فترتي الثالثة أشهر الُموَجَزة المُ وقد استُبعدت النتاج المذكورة أعاله لعمليات هذه الشركة المستثَمر فيها من القوائم المالية األوَّ َوحَّ

لية الُموَجَزة قم الُمعدَّة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ومع ذلك، فقد اعتُرف في ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠والتسعة أشهر المنتهيتين في  ائمة الدخل األوَّ
َدة بالحصة في خسائر الشركة المستثَمر فيها عن ألف لایر  ٨٥٤م بقيمة ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠فترتي الثالثة وأشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  الُمَوحَّ

 ألف لایر سعودي، على التوالي. ٦٧٠سعودي و 
            
  

   



٣٧ 

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

          م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
  

       تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة) ٠١٥
        

          ترجمة العمالت األجنبية ١٥-و
صر حقوق الملكية. من عمليات أجنبية في عنصر مستقل من عنا وفقًا للمبادي المحاسبية المتعاَرف عليها السعودية، اعترفت المجموعة بفروق ترجمة

لمتراكمة إلى قيمة ال شيء ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، فقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء من التطبيق للمرة األولى بغرض ضبط فروق الترجمة ا
ن العمليات األجنبية ممقابل األرباح المبقاة. فضال عن ذلك، فإن فروق الترجمة  م. واعتُرف بالتعديل الناشئ عن ذلك٢٠١٦يناير  ١في تاريخ التحول 

 م قد اعتُرف بها من خالل الدخل الشامل اآلخر.٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
            

          الحصة غير الُمسيِطرة ١٥-ز
ل المجموعة  لدولية للتقرير المالي للمجموعة اإلى المعايير الدولية للتقرير المالي، أُِعدَّت قائمة المركز المالي االفتتاحية حسب المعايير كجزٍء من تحوُّ

ل المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وفي هذا الشأن، أُجريَت بعض تسو٢٠١٦يناير  ١كما في  د يات إعادة القياس عنم، وهو تاريخ تحوُّ
ويات إعادة قياس متعلقة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى؛ وعليه فقد أُعيد أيًضا قياس الحصة غير الُمسيِطرة على حساب حصة تس

م على النحو ٢٠١٦يناير  ١بشركات تابعة تتضمن حصة غير ُمسيِطرة. وقد كانت تسويات إعادة القياس المتعلقة بالحصص غير الُمسيِطرة بتاريخ 
  التالي:

 

 يناير ١           
           ٢٠١٦ 
لایر سعودي            

 باأللوف
            

 ٢١٫٢٧٤  توقف االعتراف بحصة غير مسيطرة في شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء من توقف توحيدها بتاريخ التحول
 ٨٫٣٣٣      رةالمالي متعلقة بحصص غير مسيطتسويات إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير 

           ٢٩٫٦٠٧ 
            

َدة بتعديالت إعادة قياس المعايير الدو لية الُموَجَزة الُمَوحَّ لية للتقرير المالي المتعلقة بالحصة عالوة على ذلك، فقد اعتُرف في قائمة الدخل الشامل األوَّ
 سعودي، على ألف لایر ١٧٠ألف لایر سعودي و  ٦١م بقيمة ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في غير المسيطرة عن فترتي الثالثة 

 التوالي،
            
          التزامات المكافآت المحددة ١٥-حـ

فين للمبالغ المستَحقة مكافآت نهاية الخدمة للموظوفقًا للمبادي المحاسبية المتعاَرف عليها السعودية، كان يتعيَّن على المجموعة االعتراف بمخصص 
 الدفع بتاريخ قائمة المركز المالي وفقًا لعقود العمل لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة.

            
ة الحالية اللتزام المكافآت مبلغ القيم)، يتعين على الشركة االعتراف بمبلغ االلتزام الذي يعادل صافي ١٩غير أنَّه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

لة والقيمة العادلة ألي أصول خطط في قا لة وتكاليف الخدمات السابقة المؤجَّ  ئمة المركز المالي؛المحددة واألرباح والخسائر االكتوارية المؤجَّ
            

ل ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠م و ٢٠١٦يناير  ١وعليه فقد أجرت المجموعة تعديال على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في  م. وُحّمِ
 م.٢٠١٦يناير  ١م على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في ٢٠١٥م والفترات السابقة لعام ٢٠١٥تأثير التعديل المتعلق بعام 

            

         مكافأة مجلس إدارة ١٥-ط
ائمة التغيرات في حقوق عليها السعودية، كان اإلجراء المتعاَرف عليه هو تحميل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في قوفقًا للمبادي المحاسبية المتعارف 

ل مبالغ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على قائم دة؛ وعليه فقد اعتُرف الملكية، غير أنَّه وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، ينبغي أن تُحمَّ ة الدخل الُموحَّ
َدة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ألف  ١٫٥٠٠م بقيمة ٢٠١٦بر سبتم ٣٠في قائمة الدخل األوَّ

  لایر سعودي.
  

  أخرى ١٥-ي
لمالي األولية الموجزة اتصنيف بعض البنود في قائمة المركز  يدَ عِ أُ فقد فضال عن تعديالت تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة أعاله، 

عربية لمعتمدة بالمملكة الالموحدة وقائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة الستيفاء متطلبات العرض واإلفصاح وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ا
 ة أو صافي دخل أرقام المقارنة.والتي لم ينشأ عنها أي تأثير إضافي على حقوق الملكي السعودية؛

  

          األحداث الالحقة ٠١٦
  

على المركز المالي  م قد يكون لها تأثير هام٢٠١٧سبتمبر  ٣٠من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في 
ِليَّة  َدة.للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية األوَّ  الُموَجَزة الُمَوحَّ

 




