
 

 

  
   

ثمار الصنا (الزامل للصناعة)   كة الزامل لالس
عة لها   ات التا ة مدرجة)وال كة مساهمة سعود )  

  
ة الموحدة الموجزة ة األول   القوائم المال

ة  ة   الثالثةلف   ٢٠٢١ مارس ٣١أشهر المنته
ر فحص المراجع المستقل  وتق



 

  الصناعي (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةشركة الزامل لالستثمار 
دة    القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

  ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  
  
  
  

 الصفحة      جدول المحتويات 
  

 ١ تقرير فحص المراجع المستقل 

لية الُموَجَزة  دةقائمة الدخل األوَّ  ٢ الموحَّ

دة   ٣ قائمة الدخل الشامل األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة   ٤ قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة   ٥ قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  ٦ قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة إيضاحات حول ال لية الُموَجَزة الموحَّ  ١٦-٧ قوائم المالية األوَّ

  

  

  

  















٧ 

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

         ٢٠٢١مارس  ٣١في 
          

         معلومات حول الشركة ٠١
          

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم   هـ ١٤١٩ربيع األول    ١٤المؤرخ في    ٤٠٧تحوَّ
مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة.  م). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات ١٩٩٨يوليو  ٩(الموافق 

لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  سبتمبر  ١٤هـ (الموافق ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥والشركة ُمسجَّ
 م)، ولديها الفرع التالي في المملكة العربية السعودية: ١٩٧٦

          
     الموقع       التاريخ   رقم السجل التجاري

     الدمام  هــ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ٨  ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣
          

     لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية: 
 نسبة الملكية الفعلية        
 مارس  ٣١       

٢٠٢١ 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
          

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

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

 ٪١٠٠  ٪١٠٠    المملكة العربية السعودية  -الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠      المملكة العربية السعودية  -المحدودة  شركة العزل الثانية  -
 ٪٥١  ٪ ٥١      المملكة العربية السعودية  -مجموعة العزل الخليجية   -
 ٪٥١  ٪ ٥١    المملكة العربية السعودية  - المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة  -

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

 ٪١٠٠  ٪١٠٠      الهند  -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
 ٪١٠٠  ٪١٠٠      الهند -زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد 

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

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

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

 ٪١٠٠  ٪١٠٠      الهند - شركة الزامل إيركوندشنز إنديا برايفت ليمتد 
 ٪١٠٠  ٪١٠٠    المملكة العربية السعودية  - شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 

 ٪١٠٠  ٪١٠٠    سنغافورة   -شركة الزامل إندستلایر إنفيستمسنت إيشا بي تي إي ليمتد  
 ٪٩٢٫٢٧  ٪ ٩٢٫٢٧    فيتنام  -زامل ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني 



٨ 

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

          ٢٠٢١مارس  ٣١في 
            

        معلومات حول الشركة (تتمة)  ٠١
            

صناعة وتعديل تُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة المدرجة أعاله (المشار إليها معا بـ "المجموعة") الحلول الهندسية والتصاميم في مجال اإلنشاءات و
لتجارية والصناعية  مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحكم بالبيئة المحيطة للتطبيقات ا

والسكنية وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ومشاريع 
 الطاقة الشمسية. 

            
دة الخاصة بالمجموعة كما في بناًء على قرار مجلس اإلدارة، اعتُِمَدت القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة  أبريل   ٢٢بتاريخ  ٢٠٢١مارس  ٣١الموحَّ

 هــ) لغرض إصدارها. ١٤٤٢رمضان   ١٠م (الموافق ٢٠٢١
            

       السياسات المحاسبية الهامة  ٠٢
            

          أساس اإلعداد  ٢٫١
دة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ( ) "التقرير المالي األولي" المعتمدة بالمملكة العربية السعودية. ال  ٣٤أِعّدت هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في الق ليَّة الُموَجَزة الموحَّ ُن القوائم المالية األوَّ وائم المـالية السنوية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  تَتََضمَّ
دة السنوية للمجموعة كما في    ٢٠٢١مارس    ٣١. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة المنتهية في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مع القوائم المالية الموحَّ

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١ال تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عمليات السنة التي تنتهي في 
            

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس أدوات حقوق الم لكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
خرى، تُستخدم حسابات القيمة الحالية  الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف األ

 االكتوارية. 
            

دة باللایر السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المج ب كافة القيم  وتُْعَرض هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ موعة. وتُقرَّ
 ذلك. إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف 

            
     المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل المجموعة  ٢٫٢

دة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة   ليَّة الُموَجَزة الموحَّ دة  في إعداد القوائم المالية  إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ الموحَّ
. ولم تقم  ٢٠٢١يناير    ١، باستثناء التعديالت التي يجب أن يكون تطبيقها إلزامًيا كما في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  

 المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح سارًيا المفعول حتى اآلن. 
دة  ٢٠٢١د من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام ويُطبَّق العدي  ، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 للمجموعة. 

            
) والمعيار الدولي  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي ()  ٩المرحلة الثانية: تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (  -إصالح معدَّل الفائدة المعياري  

 ) ١٦) والمعيار الدولي للتقرير المالي ( ٤) والمعيار الدولي للتقرير المالي ( ٧للتقرير المالي ( 
فائدة بديل شبه خاٍل من  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة المعروض بين البنوك (آيبور) بسعر  

  ). RFRالمخاطر (
 

  تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: 
 

      

ات في سعر  وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرة ليتم التعامل معها على أنها تغيير -
 يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق الفائدة ذي السعر العائم، بما 

            

يسمح بالتغييرات التي يتطلبها إصالح سعر الفائدة المعروض بين البنوك (آيبور) إلجرائها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف   -
 عالقة التحوط 

            

المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر فائدة بديل شبه خاٍل من المخاطر  يقدم إعفاء مؤقت للمنشآت من وجوب تلبية   -
)RFR .كتحوط لمكون المخاطر ( 
            

دة للمجموعة. وتعتزم المجموعة استخدام  الوسائل العملية في الفترات  وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 

 



٩ 

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

          ٢٠٢١مارس  ٣١في 
            

   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  ٠٣
            

دة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي ق د تؤثر على المبالغ يتطلُب إعداد القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
ينشأ عن عدم  المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد 

ت المستقبلية.  التيقن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترا
ية في الفترة التي يُعدَّل فيها التقدير وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُْعتََرُف بالتعديالت على التقديرات المحاسب 

 وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.
            

ن التقديرات  وقد كانت األحكام المحاسبية الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد بشأ
دة السنوية األخيرة. المحاسبية هي   ذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ

            
     إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء ٠٤

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

  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في          
 مارس 

 (غير مدققة) 
         ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ٥٧٠٬٧٣٧  ٦٤٠٬٠٨٦        مبيعات بضائع
 ٢٣٥٬٩٨٨  ٢٢٧٬٢٦٥       إيرادات من عقود طويلة األجل 

 ٦٩٬٩٦٠  ٧٨٬٤٨٨       تقديم خدمات 
 ٨٧٦٬٦٨٥  ٩٤٥٬٨٣٩      العقود الُمبَرمة مع العمالء إجمالي اإليرادات من 

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

            
         زكاة وضريبة دخل  ٠٥

            
           زكاة  أ) 

للشركات    اُحتُسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي
 : "بالمثل"). ٢٠٢٠التابعة السعودية األخرى، كل على حدة (

            

لكامل ككل حتى عام  اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها با
مليون لایر   ٢٢٩٫٣مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط عن السنوات من ٢٠١٣

م تُصدر  سعودي وقدمت المجموعة اعتراًضا على الربط. وتعتقد اإلدارة أن النتيجة ستكون لصالح المجموعة؛ وبالتالي لم يَُجنَُّب مخصص إضافي. ول
  .٢٠١٩الهيئة حتى اآلن الربط عن عام 

 
ف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من  وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة؛ وقد تختل 

 الشركة. 
            

          ضريبة دخل  ب) 
ضريبة    يَُجنَُّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية. احتسبت

 اإلدارات وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. الدخل بناًء على فهم 
وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل  

 شركة. 
            

لة  ج)            ضريبة مؤجَّ
لت   لة بقيمة  سجَّ ل بقيمة ٢٠٢٠مارس    ٣١ألف لایر سعودي (  ٦٢١المجموعة خالل الفترة صافي مكسب ضريبة مؤجَّ : صافي مصروف ضريب مؤجَّ

 ألف لایر سعودي).  ١٣٢



١٠ 

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

          ٢٠٢١مارس  ٣١في 
            

         عمليات متوقفة ٠٦
            

ل السنة  قررت اإلدارة التنفيذية خالل السنة السابقة التوقف عن إحدى عمليات الشركة التابعة. وقد اعتمدت اإلدارة الخطة وتوقفت العمليات بحلو
دة. فيما يلي نتائج ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية في   لية الُموَجَزة الموحَّ . ولذلك، تم تصنيف نتائج العمليات على أنها عمليات متوقفة في قائمة الدخل األوَّ

 العمليات المتوقفة للفترة: 
            
         ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ٤٢٬٢١٦  ١٬٢٥٠        إيرادات 
 )٤٢٬٦٢٦(  ) ١٬١٢٨(        مصاريف 

 )٤١٠(  ١٢٢       إيرادات تشغيلية (خسارة تشغيلية) 
            

 )٨٩٨(  -        تكاليف تمويل
 )١٬٣٠٨(  ١٢٢    الدخل (الخسارة) قبل حساب الزكاة من العمليات المتوقفة 

 )٤٢٠(  -        مصروف زكاة 
 )١٬٧٢٨(  ١٢٢    دخل (خسارة) السنة من العمليات المتوقفة 

            
         فيما يلي صافي التدفقات النقدية المتكبدة:

 ١٬٥٨٧  ٦٬٩٩٥        تشغيلية
 -  -        استثمارية

 )١٬١٧٧(  ) ١٬١٧٧(        تمويل
 ٤١٠  ٥٬٨١٨       النقدية صافي التدفقات 

            
          ربحية السهم: 

         ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ) ٠٫٠٣(  ٠٫٠٠  ربح (خسارة) السهم األساس والمخفف للفترة ِمن العمليات المتوقفة 
            

         ومصانع ومعدات ممتلكات   ٠٧
            

مليون لایر سعودي (فترة الثالثة أشهر المنتهية   ١٦، أصول بتكلفة قدرها  ٢٠٢١مارس    ٣١اشترت المجموعة، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
لت استهالك قدره    ٧:  ٢٠٢٠مارس    ٣١في   دة (فترة الثالثة  مليون لایر سعودي على    ٢٥مليون لایر سعودي) وحمَّ قائمة الدخل األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

ألف لایر سعودي خالل الثالثة   ١٣٨مليون لایر سعودي). جرى استبعاد أصول بصافي قيمة دفترية قدرها    ٢٩:  ٢٠٢٠مارس    ٣١أشهر المنتهية في  
مارس   ٣١ألف لایر سعودي ( ٣٩من االستبعاد قدرها : ال شيء) ، مما أدى إلى خسارة ٢٠٢٠مارس  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

 : ال شيء). ٢٠٢٠
            

          رأس المال  ٠٨
            

لایر سعودي للسهم   ١٠: "بالمثل") بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٦٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 الواحد. 

            
         التزامات محتملة  ٠٩

            
ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٠٦٩أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 

 مليون لایر سعودي).  ٩٨٩: ٢٠٢٠



١١ 

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

          ٢٠٢١مارس  ٣١في 
            

       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠١٠
            

المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من  تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في 
 قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.

            
المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في  وتُجري المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة. فيما يلي 

دة:  لية الُموَجَزة الموحَّ  قائمة الدخل األوَّ
            
            
  
  

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 

   
  

 طبيعة المعاملة 

  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 

 (غير مدققة) 
         ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
سعودي  لایر          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

         منشأة لها نفوذ هام على المجموعة
 ١٬٠٠٥  ١٠٦    مبيعات  شركة مجموعة الزامل القابضة 

 ١٤٨  ١٬٤٩٣    مشتريات     
            

           مشروع مشترك 
 ٣٬٤٠٠  -    مبيعات  شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة 

            
 ١٬٨٩٨  ٢٬٣٢٦    مبيعات   جهات أخرى ذات عالقة 

 ٣٬٨٨٨  ٢٬٠١٥    مشتريات     
            

 ألف لایر سعودي).  ١٫٣٦٧: ٢٠٢٠مارس  ٣١ألف لایر سعودي ( ١٫٢٣٩بلغ تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة ما مقداره 
            

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

            
ألف   ٦٧٬٥٧٣: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٦٣٬٨٨٦بقيمة  ٢٠٢١مارس  ٣١أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 

دة. أُْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جهات ذ   ٣١ات عالقة كما في  لایر سعودي) ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
ألف لایر سعودي) ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي   ١٦٬١٧٨:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ألف لایر سعودي (  ١٥٬٤٦٩بقيمة    ٢٠٢١مارس  

دة.   األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
            
  

   



١٢ 

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

              ٢٠٢١مارس  ٣١في 
               

           المعلومات القطاعية  ٠١١
               

 و التالي: ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها أربعة قطاعات قابلة لالفصاح على النح
               
المنفصلة (السبلت) والمكيفات المركزية واألفران قطاع صناعة مكيفات الهواء، الذي يُزاِوُل أعمال إنتاج المكيفات الشباك والمكيفات الجدارية  •

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

               

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

 الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائية. 
               

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

               

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

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

دة.   األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
               

              قطاعات األعمال 
    ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 (لایر سعودي باأللوف) 
قطاع صناعة    

 مكيفات الهواء 
قطاع صناعة  

 الحديد
صناعة  قطاع 

 مواد عزل 
قطاع الشركات  

والخدمات  
 األخرى 

إجمالي  
 القطاعات 

تعديالت 
 واستبعادات 

َدة   ُمَوحَّ

             إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء: 
              

 ٩٤٥٬٨٣٩  -  ٩٤٥٬٨٣٩  ٢٣٥  ٥٣٬٧٦٩  ٤٩٩٬٧٦٢  ٣٩٢٬٠٧٣ عميل خارجي 
 -  ) ٣٬٢٧٢(  ٣٬٢٧٢  -  ٣٬١٨٠  -  ٩٢ فيما بين القطاعات 

               

  ٩٤٥٬٨٣٩  ) ٣٬٢٧٢(  ٩٤٩٬١١١  ٢٣٥  ٥٦٬٩٤٩  ٤٩٩٬٧٦٢  ٣٩٢٬١٦٥ 
 ٣٬٣٤٢  -  ٣٬٣٤٢  -  -  -  ٣٬٣٤٢ إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 ٩٤٩٬١٨١  ) ٣٬٢٧٢(  ٩٥٢٬٤٥٣  ٢٣٥  ٥٦٬٩٤٩  ٤٩٩٬٧٦٢  ٣٩٥٬٥٠٧ اإليرادات إجمالي 
               

             توقيت االعتراف باإليرادات: 
 ٧١٨٬٥٧٤  ) ٣٬٢٧٢(  ٧٢١٬٨٤٦  ٢٣٥  ٥٦٬٩٤٩  ٣٧٩٬٤٥٨  ٢٨٥٬٢٠٤ عند نقطة زمنية معينة

 ٢٢٧٬٢٦٥  -  ٢٢٧٬٢٦٥  -  -  ١٢٠٬٣٠٤  ١٠٦٬٩٦١ على مدى زمني
  ٩٤٥٬٨٣٩  ) ٣٬٢٧٢(  ٩٤٩٬١١١  ٢٣٥  ٥٦٬٩٤٩  ٤٩٩٬٧٦٢  ٣٩٢٬١٦٥ 

 ١٣٧٬٨٠٧  ١٬٢٥٠  ١٣٦٬٥٥٧  ) ٣٨١(  ١٩٬٧٠١  ٥٦٬٥١٦  ٦٠٬٧٢١ إجمالي الربح 
               

 ١٦٬٦٤٧  ١٬٢٥٠  ١٥٬٣٩٧  ) ٤٬٤١١(  ٨٬٨٦٢  ١٬٦٣٧  ٩٬٣٠٩ إيرادات تشغيلية 
               

             إيرادات (مصاريف) غير موزعة: 
 ٤٬٠١٩          في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك حصة 

 ٤٬١٤٦             إيرادات أخرى، بالصافي 
 ) ١٢٬٠١٤(             تكاليف تمويل

               

 ١٢٬٧٩٨      الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المستمرة
 ) ٢٬٧٦٩(             زكاة وضريبة دخل 

               

 ١٠٬٠٢٩        صافي دخل الفترة ِمن العمليات المستمرة
 



١٣ 

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

              ٢٠٢١مارس  ٣١في 
               

         المعلومات القطاعية (تتمة)  ٠١١
               
  ٢٠٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 (لایر سعودي باأللوف) 
قطاع صناعة    

 مكيفات الهواء 
قطاع صناعة  

 الحديد
قطاع صناعة  

 مواد عزل 
قطاع الشركات  

والخدمات  
 األخرى 

إجمالي  
 القطاعات 

تعديالت 
 واستبعادات 

َدة   ُمَوحَّ

  
 إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء: 

          

              
 ٨٧٦٬٦٨٥  -  ٨٧٦٬٦٨٥  ١٬٠٦٧  ٦٠٬٠٣١  ٤٧٢٬٠٩١  ٣٤٣٬٤٩٦ عميل خارجي 

 -  )٦٬٩٠٢(  ٦٬٩٠٢  -  ٤٬٣١٣  -  ٢٬٥٨٩ فيما بين  القطاعات 
               
  ٨٧٦٬٦٨٥  )٦٬٩٠٢(  ٨٨٣٬٥٨٧  ١٬٠٦٧  ٦٤٬٣٤٤  ٤٧٢٬٠٩١  ٣٤٦٬٠٨٥ 

 ٣٬٥٩٣  -  ٣٬٥٩٣  -  -  -  ٣٬٥٩٣ إيرادات عقد إيجار تمويلي 
 ٨٨٠٬٢٧٨  )٦٬٩٠٢(  ٨٨٧٬١٨٠  ١٬٠٦٧  ٦٤٬٣٤٤  ٤٧٢٬٠٩١  ٣٤٩٬٦٧٨ اإليرادات إجمالي 

               
             توقيت االعتراف باإليرادات: 

 ٦٤٠٬٦٩٧  )٦٬٩٠٢(  ٦٤٧٬٥٩٩  ١٬٠٦٧  ٦٤٬٣٤٤  ٣٤٦٬٣٩٣  ٢٣٥٬٧٩٥ عند نقطة زمنية معينة
 ٢٣٥٬٩٨٨  -  ٢٣٥٬٩٨٨  -  -  ١٢٥٬٦٩٨  ١١٠٬٢٩٠ على مدى زمني

  ٨٧٦٬٦٨٥  )٦٬٩٠٢(  ٨٨٣٬٥٨٧  ١٬٠٦٧  ٦٤٬٣٤٤  ٤٧٢٬٠٩١  ٣٤٦٬٠٨٥ 
               

 ١١٨٬٥٥١  ٣٬٥٢٣  ١١٥٬٠٢٨  )٣٬٢٢٦(  ٢١٬٤٩٣  ٦٠٬٠٥٤  ٣٦٬٧٠٧ إجمالي الربح 
               

 )٩٬١٣١(  ٣٬٥٢٣  )١٢٬٦٥٤(  )٥٬٨٧٧(  ٨٬٧٦١  ٤٬٧٨٤  )٢٠٬٣٢٢( خسارة تشغيلية
               

             إيرادات (مصاريف) غير موزعة: 
 ٧٬٩٣٠          حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٣٬٦٣٣             إيرادات أخرى، بالصافي 
 )٢٢٬٥٥٦(             تكاليف تمويل

 )٢٠٬١٢٤(        الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المستمرة 
 )٢٬١١٧(             زكاة وضريبة دخل 

 )٢٢٬٢٤١(          خسارة الفترة ِمن العمليات المستمرةصافي  
               
 ٢٠٢١مارس   ٣١في   

 (لایر سعودي باأللوف) 
  

قطاع صناعة    
 مكيفات الهواء 

قطاع صناعة  
 الحديد

قطاع صناعة  
 مواد عزل 

قطاع الشركات  
والخدمات  

 األخرى 

إجمالي  
 القطاعات 

تعديالت 
 واستبعادات 

َدة   ُمَوحَّ

               
 ٥٬٣٨٦٬٤٩٤  ) ٥٧٦٬٦٧١(  ٥٬٩٦٣٬١٦٥  ٤٢٠٬٥٦٨  ٤٥٢٬٣٣٧  ٢٬٥٠٧٬٦٢٨  ٢٬٥٨٢٬٦٣٢ إجمالي األصول 

 ٤٬٠٤١٬٥٧٣  ) ٦٤٠٬٨٥٢(  ٤٬٦٨٢٬٤٢٥  ٩٢٥٬٠٦٩  ١٤٥٬٦٦٨  ١٬٧٢٤٬٤٨٦  ١٬٨٨٧٬٢٠٢ إجمالي االلتزامات 
               

              أخرى: 
 استثمار في شركات زميلة  

 ومشروع مشترك   
-  -  -  ٩٣٬٧٥٧  -  ٩٣٬٧٥٧  ٩٣٬٧٥٧ 

 ١٥٬٩٠٨  -  ١٥٬٩٠٨  ١٬٨٨٤  ٣٬٧٠٨  ٦٬٥١٤  ٣٬٨٠٢ مصاريف رأسمالية 
               
               



١٤ 

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

              ٢٠٢١مارس  ٣١في 
               

         المعلومات القطاعية (تتمة)  ٠١١
               
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   

 (لایر سعودي باأللوف) 
قطاع صناعة    

 مكيفات الهواء 
قطاع صناعة  

 الحديد
قطاع صناعة  

 مواد عزل 
قطاع الشركات  

والخدمات  
 األخرى 

إجمالي  
 القطاعات 

تعديالت 
 واستبعادات 

َدة   ُمَوحَّ

               
 ٥٬٢٧٥٬٤٢٠  )١٨٤٬٨٧٠(  ٥٬٤٦٠٬٢٩٠  ٤٢٠٬٣٣٠  ٤٤٤٬٩٧٩  ٢٬٠٧٢٬١٠٨  ٢٬٥٢٢٬٨٧٣ إجمالي األصول 

 ٣٬٩٤٠٬٥١٢  )٢٣٤٬٥٤٢(  ٤٬١٧٥٬٠٥٤  ٩٠٨٬٥٢٠  ١٤٦٬٤٣٣  ١٬٢٨٨٬٦٣٧  ١٬٨٣١٬٤٦٤ إجمالي االلتزامات 
               

              أخرى: 
 استثمار في شركات زميلة  

 ومشروع مشترك   
 

١٠٬٧٧٤ 
  
- 

  
- 

  
٨٣٬٩٦٤ 

  
٩٤٬٧٣٨ 

  
- 

  
٩٤٬٧٣٨ 

 ٤٠٬٢١٢  -  ٤٠٬٢١٢  ٣٬٩٢٢  ٤٬٤٧٥  ٢٠٬٠٧٤  ١١٬٧٤١ مصاريف رأسمالية 
               

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

               
              معلومات جغرافية 

  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في             
 مارس 

            ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

             إيرادات من عمالء خارجيين:
 ٦٧٨٬٦٩٩  ٧٢٢٬٣٧٧           المملكة العربية السعودية 
 ١٣٦٬٠١٦  ١٠٥٬٨٠٠           الدول األسيوية األخرى 

 ٦٥٬٥٦٣  ١٢١٬٠٠٤            أفريقيا
            ٨٨٠٬٢٧٨  ٩٤٩٬١٨١ 
               
مارس   ٣١            

٢٠٢١ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

             أصول تشغيلية غير متداولة: 
 ٧٣٢٬١٤٧  ٧١٨٬٩٦٥           المملكة العربية السعودية 
 ١٦١٬٦٦٢  ١٦١٬٠٢٨           الدول األسيوية األخرى 

 ٧٠٬٩٣٣  ٧٠٬٠٢٠            أفريقيا
            ٩٦٤٬٧٤٢  ٩٥٠٬٠١٣ 
               

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

   



١٥ 

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

              ٢٠٢١مارس  ٣١في 
               

       القيم العادلة لألدوات المالية  ٠١٢
               

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

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

ة  القوائم المالية، لم تكن هناك أصول أو التزامات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء أدوات حقوق الملكية حسب القيموكما في تاريخ 
 صة بالمستوى الثالث. الخاالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تَُمثُِّل األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية وقد قُّيَِمت باستخدام طريقة التقييم 

               
لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات المدينة وصافي   تتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه وأدوات حقوق الملكية الُمسجَّ

االلتزامات المالية من القروض ألجل والقرض قصير األجل والتزامات  االستثمار في عقد إيجار تمويلي وبعض األصول المتداولة األخرى. وتتألف 
 فترية. اإليجار والحسابات الدائنة وبعض االلتزامات المتداولة األخرى. تقارب القيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية قِيمها الد 

               
 العادلة ألدوات حقوق الملكية لدى المجموعة حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: وفيما يلي مقارنة للقيم الدفترية والقيم 

               
               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيم العادلة  القيمة الدفترية       
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول           
لایر سعودي        

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
              ٢٠٢١مارس   ٣١

               
أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 
          

 ٥٣٬٦٥٠  -  -  ٥٣٬٦٥٠  ٥٣٬٦٥٠     بالقيمة العادلة 
      ٥٣٬٦٥٠  -  -  ٥٣٬٦٥٠  ٥٣٬٦٥٠ 
               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة العادلة  القيمة الدفترية       
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول           
لایر سعودي        

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
               

أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر 

          

 ٥٣٬٦٥٠  -  -  ٥٣٬٦٥٠  ٥٣٬٦٥٠     بالقيمة العادلة 
      ٥٣٬٦٥٠  -  -  ٥٣٬٦٥٠  ٥٣٬٦٥٠ 
               

باستخدام المستوى الثالث    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و    ٢٠٢١مارس    ٣١قِيَست القيمة العادلة الستثمار المجموعة في األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية في  
وتتضمن طريقة صافي    (المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة). وقد قدرت المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول المعدلة.

ترى اإلدارة أنه لم   األصول المعدلة اشتقاق القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة العادلة ألصولها والتزاماتها.
 . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تحدث تغيُّرات هامة في قيمة االستثمار منذ 

  

   



١٦ 

 

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

              ٢٠٢١مارس  ٣١في 
               

           أرقام المقارنة  ٠١٣
               

يتماشى مع عرض الفترة الحالية. تتعلق إعادة التصنيف بشكل رئيسي بالعمليات المتوقفة كما هو مذكور في  أِعيد تصنيف بعض أرقام السنة الماضية بما 
 ). ٦اإليضاح رقم (

               
             أحداث الحقة ٠١٤

               
، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز  ٢٠٢١مارس    ٣١المنتهية في  حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ الفترة  

دة.   المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 


