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ة الموحدة الموجزة ة األول   القوائم المال

ة  ة   ةسعاللف تم  ٣٠أشهر المنته   ٢٠٢٠ س
ر فحص المراجع المستقل  وتق



 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

 

دة    القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
  
  

   الصفحة    جدول المحتويات
  

 1 تقرير فحص المراجع المستقل
  

دة قائمة الدخل  لية الُموَجَزة الموحَّ  2 األوَّ
  

دة   3 قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  

دة   4 قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  

دة   5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  

دة قائمة التدفقات النقدية  لية الُموَجَزة الموحَّ  7-6 األوَّ
  

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  18-8 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         2020سبتمبر  30في 

          
         معلومات حول الشركة  01

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

ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية م(. وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة 1998يوليو  9هـ )الموافق 1419
لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم   14هـ )الموافق 1396رمضان  19وتاريخ  2050004215المحدودة. والشركة ُمسجَّ

 م(، ولديها الفرع التالي في المملكة العربية السعودية: 1976سبتمبر 
          

     الموقع   التاريخ  رقم السجل التجاري 

     الدمام   هــ 1435جمادى اآلخرة  8  2050099363
          

 نسبة الملكية الفعلية    لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية: 
 سبتمبر 30       

2020 
ديسمبر  31

2019 
 %100  % 100      العربية السعودية المملكة   -شركة الزامل للحديد القابضة 

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

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

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

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

 %100  % 100      الهند   -زامل ستيل بيلدنغز إنديا برايفت ليمتد 
 %100  % 100      الهند  -زامل ستيل إنجينيرنغ إنديا برايفت ليمتد 

 %100  % 100    العربية المتحدة اإلمارات   -شركة الزامل لالستثمار الصناعي 
 %100  % 100    اإلمارات العربية المتحدة  -أبوظبي  -شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م 

 %100  % 100      جمهورية مصر العربية -شركة الزامل للهياكل الفوالذية 
 %100  % 100      الهند  -زامل كونستركشن إنديا برايفت ليمتد 

 %100  % 100    الهند   -إنفورميشن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد زامل 
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية   -معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي 

 %100  % 100      الهند  -شركة الزامل إيركوندشنز إنديا برايفت ليمتد 
 %100  % 100    المملكة العربية السعودية -شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 

 %100  % 100    سنغافورة  -شركة الزامل إندستلاير إنفيستمسنت إيشا بي تي إي ليمتد 
 %92.27  % 92.27    فيتنام  -زامل ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 التابعة )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
        معلومات حول الشركة )تتمة( 01

            
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.
            

م(، على نية الشركة في 2020مايو  7هـ )الموافق 1441رمضان  14وافق المساهمون، خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقَد بتاريخ 
مليون لاير  50من إجمالي األسهم القائمة وبقيمة إجمالية ال تتجاوز  %5مليون سهم بحيث ال تتجاوز نسبة  3شراء عدد من أسهمها بحد أقصى 

 سعودي. وسيُحتفظ بهذه األسهم كأسهم خزينة.
 

دة الخاصة بالمجموعة كما في ت اعتُمدبناًء على قرار مجلس اإلدارة،  أكتوبر  25بتاريخ  2020سبتمبر  30القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 . رها إصدالغرض    هــ(1442ربيع األول  8م )الموافق 2020

            
       السياسات المحاسبية الهامة  02

            
          أساس اإلعداد  2.1

دة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) ( "التقرير المالي األولي" المعتمدة بالمملكة العربية السعودية. ال 34أِعّدت هذه القوائم المالية األّوليّة 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    2020سبتمبر    30. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة المنتهية في  2019ديسمبر    31مع القوائم المالية الموحَّ
 .2020ر ديسمب 31ال 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 باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المج ب كافة القيم  وتُْعَرض هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ موعة. وتُقرَّ

 ذلك. إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف  
            

     المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قَِبل المجموعة  2.2
دة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة  ليَّة الُموَجَزة الموحَّ في إعداد القوائم المالية  إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ

دة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في   . 2020يناير    1، باستثناء التعديالت التي يجب أن يكون تطبيقها إلزاميًا كما في  2019ديسمبر    31الموحَّ
 ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن. 

دة  2020د من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام ويُطبَّق العدي ، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 للمجموعة. 

            
       (: تعريف المنشأة:3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

ح التعديل على  ( أنَّه لكي تعتبر األعمال منشأة، فإنَّ مجموعة متكاملة من النشاطات واألصول يجب أْن  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )يوّضِ
 أنَّ المنشأة  تتضمَّن كحّدٍّ أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة على ذلك، فقد أوضح التعديل

لمالية األّوليّة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم ا 
دة للمجموعة، لكنَّها قد تؤثِّر على الفترات المستقبلية في حال دخلت المجموعة في أي عمليات تجميع م  نشآت. الُموَجَزة الموحَّ

 
 (: تعريف األهمية النسبية:8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان يُتوقَّع أْن يؤثر حذفها أ  حجبها إلى  و تحريفها أو تقّدِ
وفر معلومات  حّدٍّ معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بناًء على تلك القوائم المالية التي ت

ح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة الم علومات أو حجمها، سواء بمفردها أو  مالية بشأن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". وتوّضِ
ن يؤثِّر على  باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمًرا هاًما إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أ

دة للمجموعة، وليس من القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوا ئم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 المتوقع أن ينشأ عنها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ    )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  03

            
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
            

      أمور هامة خالل الفترة  04
            

وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال  2020( منذ أوائل عام 19-كورونا المستجد )كوڤيد تسبب تفشي ڤيروس
لى  والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وأدى إعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إ 

كة إلعادة النظر في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة وطرق االحتساب والمصادر  اضطرار إدارة الشر 
دة السنوية للسنة المنتهية في  . وفي حين أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بالمدى  2019ديسمبر  31الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية الموحَّ

الت األعمال كامل والمدة الكاملة لتأثير الوباء على األعمال واالقتصاد، فقد أجرت إدارة المجموعة تقييًما للتأثير على عمليات المجموعة ككل ومجاال
إصدار هذه   بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد وقيود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وخلَُصت إلى أنه، حتى تاريخ

دة، وفي ضوء حالة عدم التأكد الحالية، يمكن أن ينشأ عن أي تغيُّر مستقبلي في االفترا ضات والتقديرات نتائج القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
.  ونظًرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة  قد تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المتأثَِّرة في الفترات المستقبلية

 من عدم التأكد بشأن المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. 
            

     إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  05
            

     العقود المبرمة مع العمالء: يَِرُد فيما يلي تفاصيل إيرادات المجموعة من 
            
 فترة التسعة أشهر المنتهية         

 سبتمبر 30في  
 )غير مدققة(

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 2,083,357  1,596,622        مبيعات بضائع 
 220,473  335,563       تقديم خدمات 

 848,830  601,817       إيرادات من عقود طويلة األجل

 3,152,660  2,534,002      إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 

            
 (.13باإليرادات في إيضاح )أُْفِصَح عن تسوية إيرادات المجموعة التفصيلية لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وتوقيت االعتراف 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
         زكاة وضريبة دخل 06

            
           زكاة  أ(

للشركات    اُحتُسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي
 : "بالمثل"(. 2019التابعة السعودية األخرى، كل على حدة )

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

. غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن. وتخضع  2019حتى  2014. وقد قُدمت إلى الهيئة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2013
 رات متباينة؛ وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة. األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسي

            
          ضريبة دخل ب(

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

 الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل شركة.
            

لة ج(           ضريبة مؤجَّ
لة بقيمة  لت المجموعة خالل الفترة صافي مصروف ضريبة مؤجَّ لة  2019 سبتمبر  30ألف لاير سعودي ) 230سجَّ : صافي مكسب ضريبة مؤجَّ

 ألف لاير سعودي(.  53بقيمة 
            

          ربحية السهم  07
            

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

            
 فترة الثالثة أشهر المنتهية     

 سبتمبر 30في  
 )غير مدققة(

 فترة التسعة أشهر المنتهية
 سبتمبر 30في  

 )غير مدققة(

     2020  2019  2020  2019 
            

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

  
(38,495 ) 

  
(28,134) 

  
(125,627) 

  
(124,839) 

         
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )للسهم(  

 )باأللوف(
  

60,000 
  

60,000 
  

60,000 
  

60,000 
            

 ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين  
 في الشركة األم  

 
(0.64 ) 

  
(0.47) 

  
(2.09 ) 

  
2.08 

            
         ممتلكات ومصانع ومعدات  08

            
مليون لاير سعودي )فترة التسعة أشهر  25.4بتكلفة قدرها ، أصول 2020سبتمبر  30اشترت المجموعة، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

لت استهالك قدره    27:  2019سبتمبر    30المنتهية في   دة    84.3مليون لاير سعودي( وحمَّ مليون لاير سعودي على قائمة الدخل األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 دي(.مليون لاير سعو 90.6: 2019سبتمبر  30)فترة الستة أشهر المنتهية في 

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

ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية، وعليه، فقد اُْعتُِرَف بخسارة ناشئة عن انخفاض في القيمة قدرها  برايفت مليون   59.6ليمتد، والتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ
 لاير سعودي. 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
       )تتمة( ممتلكات ومصانع ومعدات 08

            
الشركة التابعة إلى المستوى التشغيلي الطبيعي،  ، ونتيجة لزيادة حجم المبيعات وعودة أنشطة  2019سبتمبر    30وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

ة للنقد قد تجاوزت القيمة الدفترية. وعليه، فقد عُِكَس قيد خسارة  ناشئة عن االنخفاض  فقد قررت المجموعة أن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ
دت    2019سبتمبر    30لالسترداد كما في  مليون لاير سعودي. وقد احتُِسبَت القيمة القابلة    40,2في القيمة قدرها   على أساس القيمة قيد االستخدام وُحّدِ

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

            
، قررت الشركة أن القيمة القابلة لالسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بشركة 2019سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في وخالل فترة 

ة للنقد، أقل من قيمتها الدفترية. وكانت تُحتسب القيمة القابلة   على أساس  لالسترداد  تابعة، وهي شركة مكونات البناء المحدودة، والتي تعتبر وحدة ُمِدرَّ
. وقد نتج عن ذلك خسارة ناشئة عن االنخفاض في %13.65القيمة قيد االستخدام للوحدة المدرة للنقد باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة 

دة.  5.6القيمة قدرها  لية الُموَجَزة الموحَّ  مليون لاير سعودي. وقد اُْعتُِرَف بالمبلغ في قائمة الدخل األوَّ
            

         استثمارات قصيرة األجل  09
            

اثني عشر تَُمثُِّل االستثمارات قصيرة األجل الودائع ألجل غير التقليدية لدى أحد البنوك بتواريخ استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وتقل عن 
 شهًرا، وتحمل أسعار عمولة تتوافق مع األسعار السائدة في السوق. 

            
          رأس المال  010

            
لاير سعودي للسهم   10: "بالمثل"( بقيمة 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 60يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 الواحد. 
            

         التزامات محتملة  011
            

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1,110تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة أصدرت البنوك التي 
 مليون لاير سعودي(. 1,080: 2019

            
       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  012

            
المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة 

الزامل )شركة قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. والشركة األم الرئيسية المالكة للمجموعة هي شركة أبناء عبد هللا حمد  
لة بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.مساهمة مقفل  ة سعودية( الُمسجَّ

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

لية الُموَجَزة  دة: قائمة الدخل األوَّ  الموحَّ
            

 
 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 

  
 طبيعة المعاملة 

  30فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 )غير مدققة( سبتمبر

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

           مشروع مشترك
 23,230  15,021    مبيعات األوسط لمكيفات الهواء المحدودة شركة الشرق 

            
 10,863  16,865    مبيعات   جهات أخرى ذات عالقة

 18,003  16,397    مشتريات     

  



13 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم   لية الُموَجَزة الموحَّ    المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
         )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 012

            
 ألف لاير سعودي(.  5.291: 2019سبتمبر  30ألف لاير سعودي ) 3.869بلغ 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. 
            

 102,706: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 119,732بقيمة  2020سبتمبر  30أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 
دة. أُْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جه  قة كما في ات ذات عالألف لاير سعودي( ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

ألف لاير سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز  25,643: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 3,000بقيمة  2020سبتمبر  30
دة.   المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

            
           المعلومات القطاعية  013

               
و  ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها أربعة قطاعات قابلة لالفصاح على النح

 التالي: 
               
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  والهياكل وتقديم خدمات الحماية من الحريق لها وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأعمال األلواح المعدنية 
 الغيار الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ األعمال الكهربائية. 

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

 لمكيفات 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.   األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
         )تتمة( المعلومات القطاعية 013

               
 

 قطاعات األعمال 
   2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )لاير 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: 

          

              
 2,534,002  -  2,534,002  2,292  145,094  1,321,798  1,064,818 عميل خارجي

 -  ( 19,097)  19,097  -  10,270  -  8,827 فيما بين  القطاعات 

  1,073,645  1,321,798  155,364  2,292  2,553,099  (19,097 )  2,534,002 
 10,594  -  10,594  -  -  -  10,594 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 2,544,596  ( 19,097)  2,563,693  2,292  155,364  1,321,798  1,084,239 إجمالي اإليرادات 

               
             توقيت االعتراف باإليرادات: 

 1,942,779  ( 19,097)  1,961,876  2,292  155,364  1,011,073  793,147 عند نقطة زمنية معينة
 601,817  -  601,817  -  -  310,725  291,092 على مدى زمني 

  1,084,239  1,321,798  155,364  2,292  2,563,693  (19,097 )  2,544,596 

               
 304,105  2,033  302,072  ( 1,746)  45,373  154,339  104,106 إجمالي الربح )الخسارة(

               
 ( 68,570)  2,033  ( 70,603)  ( 11,635)  12,814  ( 21,908)  ( 49,874) )خسارة( إيرادات تشغيلية 

               
             موزعة:إيرادات )مصاريف( غير 

           حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
             17,239 

 9,197             إيرادات أخرى، بالصافي 
 ( 64,340)             تكاليف تمويل

 (106,474)            الخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
 ( 12,762)             زكاة وضريبة دخل

 (119,236)             صافي خسارة الفترة
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
         )تتمة( المعلومات القطاعية 013

               
  2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 )لاير 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: 

             

              
 3,152,660  -  3,152,660  5,213  207,730  1,690,619  1,249,098 عميل خارجي

 -  (14,316)  14,316  1,274  13,042  -  - فيما بين القطاعات 

  1,249,098  1,690,619  220,772  6,487  3,166,976  (14,316)  3,152,660 
 11,323  -  11,323  -  -  -  11,323 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 3,163,983  (14,316)  3,178,299  6,487  220,772  1,690,619  1,260,421 إجمالي اإليرادات 

               
             توقيت االعتراف باإليرادات: 

 2,315,153  (14,316)  2,329,469  6,487  220,772  1,269,718  832,492 عند نقطة زمنية معينة
 848,830  -  848,830  -  -  420,901  427,929 على مدى زمني 

  1,260,421  1,690,619  220,772  6,487  3,178,299  (14,316)  3,163,983 

               
 373,927  1,288  372,639  522  66,886  215,965  89,266 إجمالي الربح

               
 (49,674)  1,288  (50,962)  (13,890)  24,479  7,368  (68,919) )خسارة( إيرادات تشغيلية 

               
             موزعة:إيرادات )مصاريف( غير 

 4,995          حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
 5,133             إيرادات أخرى، بالصافي 

 (96,593)             تكاليف تمويل
 34,584          عكس قيد انخفاض في قيمة أصول غير متداولة، بالصافي 

 (101,555)            الدخلالخسارة قبل حساب الزكاة وضريبة 
 (13,537)             زكاة وضريبة دخل

 (115,092)             صافي خسارة الفترة

               
 )لاير سعودي باأللوف(  2020سبتمبر  30في   

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

  
قطاع صناعة  

 الحديد 

  
قطاع صناعة  

 مواد عزل 

قطاع الشركات   
والخدمات  

 األخرى

  
 إجمالي  
 القطاعات 

  
تعديالت  
 واستبعادات 

  
َدة  ُمَوحَّ

               
 5,996,130  (228,575)  6,224,705  911,050  477,742  2,180,174  2,655,739 إجمالي األصول 

 4,647,708  (260,233)  4,907,941  1,380,083  185,113  1,366,664  1,976,081 إجمالي االلتزامات 
               

              أخرى:
 استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك   
 

12,059 
  
- 

  
- 

  
77,552 

  
89,611 

  
- 

  
89,611 

 25,356  -  25,356  3,825  3,309  10,361  7,861 مصاريف رأسمالية 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

            
         )تتمة( المعلومات القطاعية 013

               
  2019ديسمبر  31في   

 )لاير سعودي باأللوف(

   
قطاع صناعة  
 مكيفات الهواء 

  
قطاع صناعة  

 الحديد 

  
قطاع صناعة  

 مواد عزل 

قطاع الشركات   
والخدمات  

 األخرى

  
إجمالي  
 القطاعات 

  
تعديالت  
 واستبعادات 

  
َدة  ُمَوحَّ

               
 5,643,398  (274,148)  5,917,546  563,371  504,801  2,332,759  2,516,615 إجمالي األصول 

 4,163,563  (305,808)  4,469,371  1,031,271  201,812  1,476,866  1,759,422 إجمالي االلتزامات 
               

              أخرى:
 استثمار في شركات 

 زميلة ومشروع مشترك 
 

11,079 
  
- 

  
- 

  
68,793 

  
79,872 

  
- 

  
79,872 

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

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

               
 

 معلومات جغرافية
 لفترة التسعة أشهر المنتهية          

 سبتمبر 30في  

            2020  2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

             إيرادات من عمالء خارجيين:
 2,438,598  1,999,223           المملكة العربية السعودية 
 465,553  354,704           الدول األسيوية األخرى

 259,832  190,669            أفريقيا

            2,544,596  3,163,983 

               
 سبتمبر 30            

2020 
ديسمبر  31

2019 
لاير سعودي              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
               

             أصول تشغيلية غير متداولة: 
 802,770  740,054           المملكة العربية السعودية 
 203,518  188,898           الدول األسيوية األخرى

 73,606  70,939            أفريقيا

            999,891  1,079,894 

               
 االستخدام. ولهذا الغرض، تتألف األصول التشغيلية غير المتداولة من الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق  
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

               
       العادلة لألدوات المالية القيم  014

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

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

لكية حسب القيمة  وكما في تاريخ القوائم المالية، لم تكن هناك أصول أو التزامات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء أدوات حقوق الم
 الخاصة بالمستوى الثالث. العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تَُمثُِّل األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية وقد قُيَِّمت 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

مات  االستثمار في عقد إيجار تمويلي وبعض األصول المتداولة األخرى. وتتألف االلتزامات المالية من القروض ألجل والقرض قصير األجل والتزا
 قيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية قِيمها الدفترية.اإليجار والحسابات الدائنة وبعض االلتزامات المتداولة األخرى. تقارب ال

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

               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيم العادلة  القيمة الدفترية      

المستوى            
 األول

 المستوى  
 الثاني  

المستوى   
 الثالث 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

              2020سبتمبر  30
               

 أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
 الشامل اآلخر   

          

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

      39,140  39,140  -  -  39,140 

               
   قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة العادلة  القيمة الدفترية      

 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول           
لاير سعودي        

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
سعودي  لاير  

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              2019ديسمبر  31
               

 أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
 الشامل اآلخر   

          

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

      39,140  39,140  -  -  39,140 

               
باستخدام المستوى  2019ديسمبر  31و  2020سبتمبر  30قِيَست القيمة العادلة الستثمار المجموعة في األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية في 

ة. وتتضمن طريقة الثالث )المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة(. وقد قدرت المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول المعدل
اتها. ترى اإلدارة  صافي األصول المعدلة اشتقاق القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة العادلة ألصولها والتزام 

 .2019ديسمبر  31أنه لم تحدث تغيُّرات هامة في قيمة االستثمار منذ 
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 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة 

    

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2020سبتمبر  30في 

               
           أرقام المقارنة  015

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

               
             أحداث الحقة  016

               
والتي قد يكون لها تأثير جوهري على   2020سبتمبر  30حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 

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


