
 

 

 
  

كة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامل للصناعة(  شر
كات التابعة لها  كة مساهمة سعودية مدرجة(والشر  )شر

 
 القوائم المالية األولية الموحدة 

ة  ي أشهر المنتهية  التسعةلفتر
 
 2022 سبتمت   30ف
 وتقرير فحص المراجع المستقل



 

 

 
 شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة غير الُمدقَّقة وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل   القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
  

 الصفحة جدول المحتويات

  

 1 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

َدة   2 قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة   3 قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة قائمة المركز المالي   4 األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة   5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  7-6 قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  16-8 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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     شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

ِليَّة الُموَجَزة  دة إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ    الُموحَّ
         م 2022سبتمبر  30في 

          
         معلومات عن الشركة  1
          

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي )"الشركة"( إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم   هـ  1419ربيع األول    14المؤرخ في    407تحوَّ
كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت ُمسمَّى شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة.  م(. وقد  1998يوليو    9)الموافق  

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

          
     المدينة   التاريخ     رقم السجل التجاري 
     الدمام   هـ 1435ُجمادى اآلخرة  8  2050099363

          
 نسبة الملكية الفعلية    لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية: 

سبتمبر  30       
 م 2022

ديسمبر  31
 م2021

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

 %100  % 100    المملكة العربية السعودية  -شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة المحدودة  -
 %100  % 100    السعودية المملكة العربية   -شركة الزامل للهياكل اإلنشائية والفوالذية 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  -شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية المحدودة  -
 %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   -شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة 
 %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  -شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -
 %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 -المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة  -

 %51  %51      المملكة العربية السعودية  -مجموعة العزل الخليجية 
 %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  -زامل إندستلاير إنفستمنت إيشا بي تي إي ليمتد 
 %92.27  % 100    فيتنام*  -زامل ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني 

          
مليون لاير سعودي   7.6* استحوذت المجموعة خالل الفترة على األسهم المتبقية في شركة زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد ودفعت مبلغا بقيمة  

عتراف بالحصص  كِعَوض نقدي مقابل تحويل أسهم حقوق الملكية المتبقية بقيمة تعادل الحصة التناسبية لصافي األصول ذات الصلة. وعليه، توقَّف اال
 غير المسيِطرة ذات الصلة بالمبلغ ذاته.
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    شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر  30في 

            
       الشركة )تتمة( معلومات عن   1
            

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

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

َدة للمجموعة كما في   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م )الموافق  2022  نوفمبر   3م بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2022سبتمبر    30اعتُمدت القوائم المالية األوَّ
 هـ( إلصدارها. 1444 ربيع األخر  9
            
ة  2        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

          اإلعداد أساس  2.1
َدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية.  34أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

دة كافة المعلومات واإلفصاحات الالز  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ ن القوائم المالية األوَّ مة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءتها جنبًا إلى جنٍب  وال تتضمَّ
دة السنوية للمجموعة كما في   م  2022سبتمبر    30م. باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ نتائج عمليات الفترة المنتهية في  2021ديسمبر    31مع القوائم المالية الُموحَّ

 م.2022ديسمبر  31هي في ال تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عمليات السنة التي تنت
            

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس أدوات حقوق الم  لكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 الشامل اآلخر.

            
القيم إلى أقوتُْعَرض هذه القوائم   ب كافة  دة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة. وتُقرَّ الُموَجَزة الموحَّ ِليَّة  رب قيمة المالية األوَّ

 باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك. 
            

     المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة  2.2
َدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية التتفق   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ دة السنوية للمجموعة عن  السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ ُموحَّ

ًرا م. ول 2022يناير  1م، باستثناء التعديالت التي يتعين تطبيقها إلزاميًا في 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  م تطبِّق الشركة المجموعة تطبيقا مبّكِ
 أي معيار أو تفسير أو تعديل أُِصدر، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد. 

دة للمجموعة.2022تطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األوَّ
            

لة بااللتزامات     ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -تكاليف استيفاء عقد  -العقود الُمحمَّ
التكاليف بس تتفادى  أن  المجموعة ال يمكن  أنَّ  التي ال يمكن تجنبها )بمعنى  ل بااللتزامات هو عقد تتجاوز تكاليفه  الُمحمَّ العقد  للوفاء  إنَّ  العقد(  بب 

ل بالتزامات أو    بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها منه. وتنصُّ التعديالت على أنه عند تقييم ما إْن كان عقد ُمحمَّ
من التكاليف    مكبًِّدا خسائر، يتعين على المنشأة تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير بضائع أو تقديم خدمات مع األخذ في االعتبار كل  

كاستهالك المعدات المستخَدمة للوفاء بالعقد وكذلك  اإلضافية )كتكاليف العمالة والمواد المباشرتين( وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأعمال العقد )
بالعقد، وتُستبعد ما لم يمكن تحميلها صراحة على الطر  العمومية واإلدارية مباشرة  التكاليف  العقد واإلشراف(. وال تتعلق  ف المقابل تكاليف إدارة 

 بموجب العقد. 
            

َدة للمجموعة.وليس لهذه التعديالت أي تأثير على  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
       

   (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
المفاهيمي الصادرة عن مجلس معايير م بدال من نسخة سابقة من اإلطار  2018تستبدل التعديالت الرجوع إلى النسخة الحالية الصادرة في مارس  

 المحاسبة الدولية، دون تغيير جوهري في متطلباتها. 
            

( "عمليات تجميع المنشآت" تفاديًا إلصدار أرباح 3وأضافت التعديالت استثناًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( "المخصصات  37محتَملة في "اليوم الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )أو خسائر  

َدت  ( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الضرائب، إذا ما تُكبِّ 21وااللتزامات المحتَملة واألصول المحتَملة" أو التفسير رقم )
( الصادر عن 21( أو التفسير رقم )37كل منها على ِحدة. ويتطلُب االستثناء من المنشآت تطبيق الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

زام الحالي موجوًدا في تاريخ (، على التوالي، بداًل من اإلطار المفاهيمي لتحديد ما إْن كان االلت21لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )
 االستحواذ. 

            
( لتوضيح أنَّ األصول المحتَملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ 3وتضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 االستحواذ. 
            

َدة للمجموعة.وليس لهذه التعديالت أي تأثير على  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ    القوائم المالية األوَّ



 

10 
 

    شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر  30في 

            
ة )تتمة( 2        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

   المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة )تتمة(  2.2
            

لة قبل االستخدام المقصود   ( 16الدولي رقم )التعديالت على معيار المحاسبة  -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّ
لة من بيع البنود المنتَجة ريثما ال وصول باألصل يحظر التعديل على المنشآت الخصم من تكاليف بند الممتلكات والمصانع والمعدات وأي إيرادات متحصَّ

لة من بيع هذه البنود  إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح قادًرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اإلدارة. بل تعترف   المنشأة باإليرادات المتحصَّ
ِليَّة الُموَجَزة الُموَ  َدة للمجموعة. وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األوَّ  حَّ

            
 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية 10الرسوم في اختبار "الـ  -"األدوات المالية" ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ح التعديل الرسوم التي على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إْن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا   جوهريًا عن شروط يوّضِ
وال تشمل هذه الرسوم إال على الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بين المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو   االلتزام المالي األصلي.

الدولي رقم ) المحاسبة  لمعيار  بالنيابة كل منهما عن اآلخر. وال يوجد تعديل مماثل مقتَرح  المقِرض  أو  المقتِرض  المالية": 39يقبضها  ( "األدوات 
 والقياس. االعتراف 

            
َدة للمجموعة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ    وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األوَّ

            
       اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء  3
            

    المبَرمة مع العمالء:فيما يلي بيان بتفصيل إيرادات المجموعة من العقود 
            
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في          

قة(   سبتمبر )غير ُمدقَّ

 م2021  م 2022         
لاير سعودي           

 باأللوف
لاير سعودي   

 باأللوف 
            

 1,888,457  2,163,441        مبيعات بضائع 
 528,285  470,413      األجلإيرادات من عقود طويلة  

 197,042  222,466       تقديم خدمات 

 2,613,784  2,856,320      إجمالي اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء 

            
 (.10باإليرادات في إيضاح )أُْفِصَح عن تسوية إيرادات المجموعة التفصيلية لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وتوقيت االعتراف 

            
         الزكاة وضريبة الدخل  4
            
           الزكاة  أ(

للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي للشركات    احتُسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي
 م: بالمثل(.2021التابعة السعودية األخرى كل على حدة )

            
التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل   ككل حتى عام  اتُِفَق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على الربوط الزكوية للشركة وشركاتها 

ة مليون لاير سعودي، فقدَّمت المجموع  229.3م مع التزام إضافي بقيمة  2018م حتى  2014م، وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من  2013
 اعتراضات علي هذه الربوط. واالعتراضات قيد دراسة األمانة العامة للجان الضريبية ولجنة االعتراضات التابعة لها. 

 
َم اإلقراران الزكويان عن عامي   م 2020م و  2019وتعتقد اإلدارة أنَّ النتيجة ستؤول في صالح المجموعة، وعليه، لم يُجنَّب أي مخصص إضافي. وقُّدِ

 إلى الهيئة. غير أنَّ الربوط لم تُصِدرها الهيئة بعد. 
            

          ضريبة الدخل ب(
الدخل وفقًا لألنظمة المعمول بها في الدولة التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة )خارج المملكة العربية السعودية(. وقد  يَُجنَُّب مخصص لضريبة  

 احتُسبت ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات ألنظمة ضريبة الدخل. 
 

 لح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية الُمقدَّمة من كل شركة.وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصا
 

 



 

11 
 

    شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر  30في 

            
         )تتمة(  وضريبة الدخل الزكاة  4
            

لة جـ(           الضريبة المؤجَّ
لة بقيمة  لت المجموعة خالل الفترة صافي مكسب ضريبة مؤجَّ لة بقيمة 2021سبتمبر  30آالف لاير سعودي ) 9سجَّ  8م: صافي مكسب ضريبية مؤجَّ

 آالف لاير سعودي(. 
            
         المتوقفة العمليات  5
            

رت اإلدارة خالل السنة الماضية توقُّف بعض عمليات شركات تابعة. وُصنِّفت نتائج هذه العمليات على أنها عمليات متوقفة في قائمة   الربح أو  قرَّ
دة. ونتائج العمليات المتوقفة للفترة ُمدَرجة على   النحو التالي: الخسارة األوليَّة الموجزة الُموحَّ

            

 سبتمبر 30         
 م 2022 

سبتمبر   30
 م2021

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

            
 1,552  -        إيرادات 

 ( 3,645)  ( 1,904)        مصاريف

 ( 2,093)  ( 1,904)        خسارة تشغيلية 
            

 -  -        دخل آخر 
 ( 1,542)  ( 1,468)        تكاليف تمويل

 ( 3,635)  ( 3,372)      خسارة ِمن العمليات المتوقفة 

            
       تمثَّل صافي التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة فيما يلي: 

 32,125  2,644        تشغيلية 
 81  -        استثمارية 
 ( 1,177)  ( 3,105)        تمويلية

 31,029  (461)    صافي التدفقات النقدية )الخارجية( الداخلية 

            
           خسارة السهم: 

 سبتمبر 30         
 م 2022 

سبتمبر   30
 م2021

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

       
 (0.06)  ( 0.06)    للفترة من العمليات المتوقفةخسارة السهم األساس والمخفَّض  

            
        الممتلكات والمصانع والمعدات  6
            

مليون لاير سعودي )فترة التسعة أشهر   21.6م، أصواًل بتكلفة قدرها  2022سبتمبر    30اشترت المجموعة، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
لت استهالًكا قدره    45م:  2021سبتمبر    30المنتهية في   الُموَجَزة   66.37مليون لاير سعودي( وحمَّ مليون لاير سعودي على قائمة الدخل األّوليّة 

دة )فترة التسعة أشهر المنتهية في   1.522مليون لاير سعودي(. وباعت المجموعة أصواًل بصافي قيمة دفترية قدرها  72م: 2021سبتمبر  30الموحَّ
مليون لاير سعودي(، ما نشأ عنه خسارة   1.141م:  2021سبتمبر    30م )2022سبتمبر    30 سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  مليون لاير

 ألف لاير سعودي(.  71م: ربح بقيمة 2021سبتمبر  30ألف لاير سعودي ) 147من البيع بقيمة 
            
          رأس المال  7
            

لاير سعودي للسهم    10م: بالمثل( بقيمة  2021ديسمبر    31مليون سهم )  60يتكون رأس مال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من  
 الواحد. 

            

         االلتزامات المحتَملة  8
            

بالنيابة عنها،   التي تتعامل معها المجموعة،  البنوك  أداء وضمانات سداد بقيمة  أصدرت  ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1,229ضمانات حسن 
 مليون لاير سعودي(.  1,253م: 2021
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    شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر  30في 

            
       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  9
            

ن قِبل تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها م 
 تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. هذه الجهات أو التي 

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

دة.   قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
            
 
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 

  
 

 طبيعة المعامالت 

 فترة التسعة أشهر المنتهية 
 سبتمبر 30في  

قة(  )غير ُمدقَّ

 م2021  م 2022         
لاير سعودي           

 باأللوف
لاير سعودي   

 باأللوف 
            

         منشأة لها نفوذ هام على المجموعة
 1,915  1,984    مبيعات  الزامل القابضة شركة مجموعة 

 3,335  3,222    مشتريات     
            

 3,836  6,892    مبيعات   جهات ذات عالقة أخرى
 12,805  24,048    مشتريات     
            

 ألف لاير سعودي(. 3,687م: 2021سبتمبر  30ألف لاير سعودي )  3,356بلغت مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 
            

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. 

            
 49.05م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  56.761م بقيمة  2022سبتمبر    30وأُْدِرَجت المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة كما في  

َدة. وأُْدِرَجت المبالغ الُمست ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لى جهات ذات عالقة كما َحقة إمليون لاير سعودي( ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األوَّ
مليون لاير سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة    19.66م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  34.450م بقيمة  2022سبتمبر    30في  

َدة.  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المركز المالي األوَّ
            

           المعلومات القطاعية  10
               

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

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

والغساال  المنزلية  والثالجات  للمكيفات  الهواء  قنوات   / وأنابيب  الميكروويف  واألفران  األوتوماتيكية  والمجففات  والغاز  بالكهرباء  ت  تعمل 
 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 •

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

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

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

القابلة لإلفصاح المذكورة أعاله. ويراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية ع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية  لوحدات العمل    ولم تُجمَّ
الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت  بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص 

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

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الموحَّ    األوَّ
              م 2022سبتمبر  30في 

               
           )تتمة(  المعلومات القطاعية 10
               

              قطاعات األعمال: 
 السعودية( م )آالف الرياالت 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

قطاع مكيفات    
 الهواء 

قطاع الحديد  
 والصلب 

الشركات   قطاع العزل
والخدمات  
 األخرى

إجمالي  
 القطاعات 

التعديالت  
 واالستبعادات 

دة   الُموحَّ

               

 اإليرادات من العقود  
 المبَرمة مع العمالء: 

             

              
 2,856,320  -  2,856,320  764  153,392  1,617,714  1,084,450 عميل خارجي 

 -  ( 16,791)  16,791  -  10,564  3,406  2,821 فيما بين القطاعات 
               

  1,087,271  1,621,120  163,956  764  2,873,111  (16,791 )  2,856,320 
 9,039  -  9,039  -  -  -  9,039 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 2,865,359  ( 16,791)  2,882,150  764  163,956  1,621,120  1,096,310 اإليرادات إجمالي  

               
             موعد االعتراف باإليرادات: 

 2,385,907  ( 16,791)  2,402,698  764  163,956  1,421,847  816,131 عند مرحلة زمنية معينة 
 470,413  -  470,413  -  -  199,273  271,140 على مدى فترة زمنية

  1,087,271  1,621,120  163,956  764  2,873,111  (16,791 )  2,856,320 

               
 365,394  2,071  363,323  764  49,814  190,177  122,568 إجمالي الربح

               
 )الخسارة التشغيلية( الربح  

 التشغيلي      
 
(10,984 ) 

  
14,917 

  
10,202 

  
(14,420 ) 

  
(285) 

  
3,952 

  
3,667 

               
ع:  عة( / الربح غير الموزَّ            )المصاريف غير الموزَّ
         حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

             (3,295 ) 
 10,107             دخل آخر، بالصافي 

 ( 66,234)             تكاليف تمويل
               

 ( 55,755)        الزكاة وضريبة الدخل الخسارة من العمليات المستمرة قبل حساب 
 ( 15,956)             زكاة وضريبة دخل

 ( 71,711)         صافي خسارة الفترة من العمليات المستمرة
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     شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم   لية الُموَجَزة الموحَّ    المالية األوَّ
              م 2022سبتمبر  30في 

               
         المعلومات القطاعية )تتمة(  10
               
 م )آالف الرياالت السعودية(2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

قطاع مكيفات    
 الهواء 

الحديد  قطاع 
 والصلب 

الشركات   قطاع العزل
والخدمات  
 األخرى

إجمالي  
 القطاعات 

التعديالت  
 واالستبعادات 

دة   الُموحَّ

               

 اإليرادات من العقود  
 المبَرمة مع العمالء: 

             

              
 2,613,784  -  2,613,784  705  136,369  1,440,427  1,036,283 عميل خارجي 

 -  ( 12,329)  12,329  -  11,037  -  1,292 فيما بين القطاعات 
               

  1,037,575  1,440,427  147,406  705  2,626,113  (12,329 )  2,613,784 
 9,833  -  9,833  -  -  -  9,833 إيرادات عقد إيجار تمويلي 

 2,623,617  ( 12,329)  2,635,946  705  147,406  1,440,427  1,047,408 اإليرادات إجمالي  

               
             موعد االعتراف باإليرادات: 

 2,085,499  ( 12,329)  2,097,828  705  147,406  1,152,967  796,750 عند مرحلة زمنية معينة 
 528,285  -  528,285  -  -  287,460  240,825 على مدى فترة زمنية

  1,037,575  1,440,427  147,406  705  2,626,113  (12,329 )  2,613,784 

               
 405,906  2,417  403,489  695  49,872  202,900  150,022 إجمالي الربح )الخسارة(

               
 الربح التشغيلي  

 )الخسارة التشغيلية(    
 

7,020 
  

38,051 
  

12,433 
  
(14,011 ) 

  
43,493 

  
3,970 

  
47,463 

               
عة(:الربح غير   ع )الخسارة غير الموزَّ              الموزَّ

           حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
             6,625 

 16,487             دخل آخر، بالصافي 
 ( 37,133)             تكاليف تمويل

               

 33,442        العمليات المستمرةالربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل من  
 ( 11,423)             زكاة وضريبة دخل

 22,019        صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة 

               
 م )آالف الرياالت السعودية(2022سبتمبر  30في   

قطاع مكيفات    
 الهواء 

قطاع الحديد  
 والصلب 

الشركات   قطاع العزل
والخدمات  
 األخرى

إجمالي  
 القطاعات 

التعديالت  
 واالستبعادات 

دة   الُموحَّ

               
 6,105,049  (746,675)  6,851,724  881,792  434,574  2,427,747  3,107,611 إجمالي األصول 

 5,059,010  (746,675)  5,805,685  1,281,494  150,491  1,774,337  2,599,363 إجمالي المطلوبات 
               

              أخرى:
 استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك  
 
- 

  
- 

  
- 

  
62,969 

  
62,969 

  
- 

  
62,969 

 21,679  -  21,679  1,954  3,659  11,459  4,607 مصاريف رأسمالية 
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     الصناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعةشركة الزامل لالستثمار  

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
              م 2022سبتمبر  30في 

               
           المعلومات القطاعية )تتمة(  10
               
 سعودي باأللوف(م )لاير 2021ديسمبر  31في   

قطاع مكيفات    
 الهواء 

قطاع الحديد  
 والصلب 

الشركات   قطاع العزل
والخدمات  
 األخرى

إجمالي  
 القطاعات 

التعديالت  
 واالستبعادات 

دة   الُموحَّ

               
 5,724,079  ( 161,598)  5,885,677  440,755  451,340  2,282,580  2,711,002 إجمالي األصول 

 4,574,455  ( 161,598)  4,736,053  776,602  165,372  1,607,483  2,186,596 إجمالي المطلوبات 
               

              أخرى:
 استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك  
-  -  -  91,264  91,264  -  91,264 

 53,329  -  53,329  9,869  20,015  12,849  10,596 مصاريف رأسمالية 
               

الية بصفٍة رئيسٍة  تُحذَف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، وتُظَهر في بند "التعديالت واالستبعادات". وتتألف المصاريف الرأسم
 من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات. 

               
              الجغرافية المعلومات 

 لفترة التسعة أشهر             
 سبتمبر 30المنتهية في 

 م2021  م 2022            
لاير سعودي              

 باأللوف
لاير سعودي   

 باأللوف 
               

             اإليرادات من العمالء الخارجيين:
 1,912,360  2,036,337           المملكة العربية السعودية 
 335,628  460,652           الدول األسيوية األخرى

 375,629  368,370            إفريقيا

            2,865,359  2,623,617 

               
سبتمبر  30            

 م 2022
ديسمبر  31

 م2021
لاير سعودي              

 باأللوف
لاير سعودي   

 باأللوف 
               

             األصول التشغيلية غير المتداولة: 
 713,671  664,493           المملكة العربية السعودية 
 95,374  87,736           الدول األسيوية األخرى

 67,144  63,721            إفريقيا

            815,950  876,189 

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

               
       القيم العادلة لألدوات المالية  11
               

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

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

 مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  -
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     ناعي )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعةشركة الزامل لالستثمار الص

دة )تتمة( لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
              م 2022سبتمبر  30في 

               
       القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  11
               

 إجراءات التقييم للمجموعة وطرق التقييم لديها وأنواع المدخالت المستخَدمة لديها في قياسات القيمة العادلة خالل الفترة.لم تطرأ أي تغيرات في 
               

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

 والمطلوبات المالية قيمها الدفترية.عقود اإليجار والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتقارب القيم العادلة لألصول المالية 
               

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

 المستوى           
 األول  

المستوى   
 الثاني

المستوى   
 الثالث 

لاير سعودي        
 باأللوف

لاير سعودي   
 باأللوف

لاير سعودي   
 باأللوف

لاير سعودي   
 باأللوف

لاير سعودي   
 باأللوف

              م 2022سبتمبر  30
               

           الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أداة حقوق  
              

 52,359  -  -  52,359  52,359     بالقيمة العادلة 

      52,359  52,359  -  -  52,359 

               
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة العادلة  القيمة الدفترية      

 المستوى الثالث   المستوي الثاني   المستوى األول           
لاير سعودي        

 باأللوف 
لاير سعودي   

 باأللوف 
لاير سعودي   

 باأللوف 
لاير سعودي   

 باأللوف 
لاير سعودي   

 باأللوف 
              م2021ديسمبر  31
               

           أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 52,359  -  -  52,359  52,359     بالقيمة العادلة 

      52,359  52,359  -  -  52,359 

               
م باستخدام  2021ديسمبر    31م و  2022سبتمبر    30جرى قياس القيمة العادلة الستثمار المجموعة في األسهم غير الُمدَرجة في السوق المالية في  

القابلة للمالحظة الهامة(. وقد قدرت المجموعة القيمة العادلة لالستثمار باستخدام طريقة صافي األصول   معدلة.  ال المستوى الثالث )المدخالت غير 
العادلة ألصولها  وتتضمَّن طريقة صافي األصول الُمعدَّلة الوصول إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة المستثَمر فيها بالرجوع إلى القيمة 

 م.2021ديسمبر  31ومطلوباتها. وتعتقد اإلدارة عدم وجود أي تغيُّرات جوهرية في قيمة االستثمار منذ 
               

           أرقام المقارنة  12
               

ما هو مذكور  أِعيد تصنيف بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. وتتعلق إعادة التصنيف بصفٍة رئيسٍة بالعمليات المتوقفة ك
 (.5في إيضاح )

               
             األحداث الالحقة  13
               

م من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهريًا على القوائم  2022سبتمبر    30أخرى منذ الفترة المنتهية في    من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة 
َدة.  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المالية األوَّ

 




