
 

 

  
   

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

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 وتقرير فحص المراجع المستقل



 

 

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

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

  جدول المحتويات
  

  
 الصفحة 
  

 ١ تقرير الفحص للمراجع المستقل
َدةقائمة الدخل  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢ األوَّ

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣ قائمة الدخل الشامل األوَّ
َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٥-٤ قائمة المركز المالي األوَّ

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٦ قائمة التغيرات في حقوق الملكية األوَّ
َدةقائمة التدفقات النقدية  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٨-٧ األوَّ

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢٢-٩ إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

٩ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
          

         معلومات حول الشركة  ٠١
          

لت شركة الزامل  الموافق (هـ ١٤١٩ربيع األول  ١٤المؤرخ في  ٤٠٧إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا للقرار الوزاري رقم ") الشركة("لالستثمار الصناعي تحوَّ
لة . وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة). م١٩٩٨يوليو  ٩ بالمملكة والشركة ُمسجَّ

، ولديها الفروع التالية في المملكة )م١٩٧٦سبتمبر  ١٤الموافق (هـ ١٣٩٦رمضان  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 :العربية السعودية

          
   الموقع  التاريخ  رقم السجل التجاري

     الدمام  هــ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ٨  ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣
     الدمام  هــ ١٤١٩صفر  ١  ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١

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

٢٠١٨ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٧ 
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية -شركة الزامل للحديد القابضة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 %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 
 %٥١  %٥١    المملكة العربية السعودية -مجموعة العزل الخليجية 

 %٥١  %٥١    المملكة العربية السعودية -المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة 
 %٥٠  %٥٠    المملكة العربية السعودية –شركة الزامل هدسون المحدودة 

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



 

١٠ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

        )تتمة(معلومات حول الشركة  ٠١
            

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

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

            
َدة الخاصة بالمجموعة كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ بتاريخ  ٢٠١٨يوليو  ٣٠بناًء على قرار مجلس اإلدارة، اعتُمد إصدار القوائم المالية األوَّ

 .)م٢٠١٨يوليو  ٢٦الموافق (هــ ١٤٣٨ذي القعدة  ١٣
            

       السياسات المحاسبية الهامة ٠٢
            

          اإلعدادأساس 
َدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المعتمدة بالمملكة العربية " التقرير المالي األولي) "٣٤(أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

َدة جميع المعلومات واإلفصاحات ا. السعودية ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ لالزمة في القوائم المـالية السنوية، لذا يجب أن ال تَتََضمَّ
َدة السنوية للمجموعة كما في  باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الُمَوحَّ

 .٢٠١٨ديسمبر  ٣١تهي في ال تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عمليات السنة التي تن ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في 
            

َدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس أدوات حق ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ وق الملكية بالقيمة العادلة من وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
يف األخرى، تُستخدم حسابات وفيما يتعلق بمزايا الموظفين ومزايا ما بعد التوظ. خالل الدخل الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي

 .القيمة الحالية االكتوارية
            

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

            
         التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة

َدة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة ف ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ي إعداد القوائم المالية إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األوَّ
َدة السنوية  ولم تقم . ٢٠١٨يناير  ١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباًرا من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للمجموعة عن السنة المنتهية في الُمَوحَّ

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

والمعيار الدولي للتقرير " اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء) "١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وتطبِّق المجموعة للمرة األولى 
 .، فقد أُْفِصَح عن طبيعة هذه التغيُّرات وتأثيرها أدناه)٣٤(ووفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ". األدوات المالية) "٩(المالي رقم 

            
   المعني باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء) ١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اإليرادات ) "١٨(ومعيار المحاسبة الدولي رقم " عقود اإلنشاء) "١١(معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٥(يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن هذه العقود ضمن نطاق المعايير ويُطبَُّق " والتفسيرات ذات الصلة

وبموجب . ويضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. األخرى
، يُْعتََرُف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقه مقابل تحويل )١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .البضائع أو الخدمات إلى عميل



 

١١ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ٠٢
            

     )تتمة( التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
            

    )تتمة( العقود المبرمة مع العمالءالمعني باإليرادات من ) ١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
            

ويُلِزم المعيار المنشآت باستخدام الحكم المحاسبي بمراعاة جميع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق كل خطوة من النموذج على 
ُد المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية . العقود المبَرمة مع عمالئها للحصول على عقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بالوفاء ويُحّدِ

 .بالعقد
            

ائم وقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي ُمعدَّل، وطبَّقت المعيار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالية األحدث المعروضة في القو
تتاحي تطبيقا مبدئيًا كتعديل على الرصيد االف) ١٥(واعترفت المجموعة بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . المالية

وعليه فإنَّ المعلومات المعروضة للفترة المقابلة . المسموح به وفقًا للمعيار) ٢٠١٨يناير  ١أي (لألرباح المبقاة كما بتاريخ التطبيق المبدئي 
 .السابقة لم يُجَر تعديلها

            
وتُباع البضائع والخدمات كل على حدة بموجب عقود . األجلوتحقق المجموعة إيراداتها من بيع البضائع وتقديم الخدمات والعقود الطويلة 

عة من بضائع و   .أو خدمات /محددة مستقلة مبرمة مع عمالء ومعًا كحزمة منتجات مجمَّ
            

          مبيعات البضائع) أ(
ُن عادة عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بيع بضائعها، التزام تنفيذ وقد خلَُصت المجموعة إلى أنه يجب االعتراف . واحد تَتََضمَّ

ُل عندها السيطرة على األصل إلى العميل، وذلك عادة عند تسليم البضائع وبناًء على . باإليرادات من بيع البضائع في النقطة الزمنية التي تَُحوَّ
 .قيت االعتراف باإليرادات ومبلغ اإليرادات المعتَرف بهأي تأثير على تو) ١٥(ذلك، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

            
وعليه فإن تطبيق القيد على الِعوض المتغيِّر . وبصفٍة عامة، فإن العقود من بيع البضائع ال تمنح العمالء حقًا في الرجوع أو خصومات الكمية

 .لم يكن له أي تأثير على اإليرادات التي اعترفت بها المجموعة
            

. وتقدم المجموعة ضمانات على منتجات معينة تتعلق بصفٍة رئيسٍة بقطاع مكيفات الهواء، وال تقدم ضمانات مطولة في عقودها مع العمالء
المحاسبة عنها وفقا ، التي تجري المجموعة )١٥(ولذلك، فإنَّ معظم الضمانات تُعَدُّ ضمانات مؤكَّدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بما يتماشى مع ممارستها قبل تطبيق المعيار الدولي ) االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة) (٣٧(ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ).١٥(للتقرير المالي رقم 

            
          تقديم الخدمات) ب(

م قطاع مكيفات الهواء لدى المجموعة أيًضا  خدمات التركيب كجزء من عقودها طويلة األجل مع العمالء فيما يتعلق بالمشاريع الميكانيكية يقّدِ
ا على حدة أو كحزمة خدمات مع العقود طويلة األجل المبَرمة مع العمالء. والكهربائية والتكييف المركزي ويمكن . وتُبَاع هذه الخدمات إمَّ

ن، وهي ال تصنِّع مكيفات الهواء والمعدات الكهربائية األخرى حسب الطلب بصورة الحصول على خدمات التركيب من مقدمي خدمة آخري
 .جوهرية أو تجري تعديال جوهريا عليها

            
، كانت تحاسب المجموعة عن خدمات المعدات والتركيب كتوريدات مستقلة ضمن حزمة )١٥(وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عة، وكانت تعترف باإليرادات بناًء على المبالغ المفوترة  .المبيعات المجمَّ
            

عة من المعدات وخدمات ، )١٥(ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  قدَّرت المجموعة وجود التزامان تنفيذ في عقد لحزمة المبيعات المجمَّ
 .التركيب نظًرا لكون تعهداتها بتحويل المعدات وتقديم خدمات التركيب قابلة للتمييز والتحديد بصورة مستقلة

            



 

١٢ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ٠٢
            

     )تتمة( التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
            

   )تتمة( المعني باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء) ١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
            

 وقد أجرت المجموعة إعادة توزيع لمبلغ العقد بناًء على أسعار البيع المستقلة النسبية لخدمات المعدات والتركيب؛ ما نشأ عنه تخفيض في
 .وبناًء على ذلك، فقد خفضت المجموعة أصول عقودها بتعديل مقابل على األرباح المبقاة. المبلغ المخصص لخدمات التركيب

            
، خلصت المجموعة بأن اإليرادات من خدمات التركيب سيستمر االعتراف بها بمرور الوقت )١٥(للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ووفقًا

ع باستخدام طريقة اإلدخال لقياس التقدم في الرضا الكامل عن الخدمات على غرار السياسة المحاسبية السابقة؛ ألن العميل يحصل على المناف
د فيها المعدات. المجموعة ويستهلكها في وقت واحد التي تقدمها  .وسيستمر االعتراف باإليرادات من بيع المعدات عند المرحلة التي تُورَّ

            
رقم وتوضح الجداول التالية التعديالت المعتَرف بها لبند الخطوط الفردية التي تأثرت بالتغيرات من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ل على األرباح المبقاة كما في ) ١٥(  :٢٠١٨يناير  ١بتأثير مقابل ُمحمَّ
            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  تعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
 )معدلة(           
            

 ٣٥٧٬٤٤٥  )٣٬٩٦٧(  ٣٦١٬٤١٢      أصول عقود
            

  :المعنّي باألدوات المالية) ٩(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

    

التصنيف والقياس فيما يتعلق بالفترات السنوية التي تبدأ ): ٣٩(محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٩(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يحل 
ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالية ٢٠١٨يناير  ١في تاريخ  التصنيف والقياس : أو بعد ذلك التاريخ، حيث يُجّمِ

 .واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط
            

 .وقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة عن الفترات الماضية فيما يتعلق بالتصنيف والقياس
            

          التصنيف والقياس) أ(
، أصًال ماليًا بقيمته العادلة )٩(مبدئيًا، بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم باستثناء بعض الحسابات التجارية المدينة، تقيس المجموعة 

 .زائًدا تكاليف المعامالت في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
            

المالية المدينة الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة ، تُقَاس األدوات )٩(وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وما إن : ويعتمد التصنيف على معيارين. المطفَأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

معيار المدفوعات (على المبلغ األصلي غير الُمسدَّد " ة ألصل المبلغ والفائدةمدفوعات حصري"كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل 
 ).الحصرية ألصل المبلغ والفائدة

            
، لدى المجموعة أصول مالية جرى قياسها بالتكلفة المطفأة وأدوات حقوق )٩(وكما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالملكية   :وفيما يلي التصنيف والقياس الجديدان لألصول المالية الخاصة بالمجموعة. مسجَّ



 

١٣ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ٠٢
            

     )تتمة( التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
            

  )تتمة( :الماليةالمعنّي باألدوات ) ٩(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة لألصول المالية التي يُحتفظ بها ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك األصول المالية من أجل تحصيل التدفقات 
ُن هذه الفئة الحسابات التجار. النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة ية المدينة والحسابات وتَتََضمَّ

 .المدينة األخرى الخاصة بالمجموعة
            

ف أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر إلى ربح أو خسارة من التوق -
التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها للمستقبل القريب والتي اختارت المجموعة  وال تشتمل هذه الفئة إال على أدوات حقوق الملكية. عن االعتراف

وقد صنَّفت المجموعة أدوات حقوق ملكيتها غير الُمدَرجة في . اختياًرا نهائيًا بأن تصنفها على ذلك النحو عند االعتراف المبدئي أو التحول
وال تخضع أدوات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة . الدخل الشامل اآلخر السوق المالية كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل

وبموجب معيار المحاسبة الدولي ). ٩(من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .السوق المالية للمجموعة كأصول مالية متاحة للبيع، ُصنِّفت أدوات الحقوق الملكية غير الُمدَرجة في )٣٩(رقم 

            
تعديالت القيمة (، أعادت المجموعة تصنيف الخسارة الناشئة عن انخفاض في القيمة )٩(وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لة كما في ) العادلة لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى احتياطي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الُمسجَّ مقابل أدوات حقوق ملكيتها الُمسجَّ
 .٢٠١٨يناير  ١القيمة العادلة من األرباح المبقاة كما في 

            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  تعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
 )معدلة(           
            

 )١٠٬٨٨٠(  )١٠٬٨٨٠(  -     احتياطي قيمة عادلة
            

بالمتطلبات الجديدة  ٢٠١٨يناير  ١على القيم الدفترية لألصول المالية كما في ) ٩(يتعلق تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .لالنخفاض في القيمة كما هو ُمبيَّن تفصيال أدناه

            
). ٣٩(المطلوبات المالية للمجموعة إلى حد كبير هي نفس طريقة المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم وتظل طريقة المحاسبة عن 

لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات ) ٩(وعليه فإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .المالية
            

          انخفاض في القيمة) ب(
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في ) ٩(أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في معيار المحاسبة الدولي رقم قيمة األصول المالية باستبدال طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة المستقبلية بطريقة الخسارة المتكبدة المتبعة 
ل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض واألصول ) ٩(ويلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ). ٣٩( المجموعة أن تُسّجِ

لة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  .المالية المدينة األخرى غير الُمسجَّ
            

توقع الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي توتُحتَسب 
 .وعندئٍذ يُخصم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. المجموعة الحصول عليها



 

١٤ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ٢0
            

     )تتمة( المحاسبية للمجموعةالتغيُّرات في السياسات 
            

  )تتمة( :المعنّي باألدوات المالية) ٩(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

حتسبت وفيما يتعلق بأصول العقود والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طريقة المعيار المبسَّطة، وا
وجنَّبت المجموعة جدول مخصص يعتمد على الخبرة . االئتمانية المستقبلية بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمرالخسائر 

 .السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانية، ويُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين والبيئة االقتصادية
            

ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، . يوًما ٣٦٠المجموعة في حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي وتنظر 
ح في بعض الحاالت، قد تعتبر أيًضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ 

.بض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعةللمجموعة أن تق
            

زيادة في مخصصات ) ٩(وقد نشأ عن تطبيق متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .٢٠١٨يناير  ١ونشأ عن الزيادة في المخصص تعديل على األرباح المبقاة كما في . االنخفاض في قيمة األصول المالية المدينة للمجموعة

            
            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  تعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
 )معدلة(           
            

 ١٬٩٤٤٬٤٤٠  )٧٬٥١٥(  ١٬٩٥١٬٩٥٥     مدينون

            
   المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامةالتقديرات  .٣

            
َدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ التي قد تؤثر على يتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ

وقد . المبالغ المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واالفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة
ر ينشأ عن عدم التيقن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأث

 .في الفترات المستقبلية
            

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يُعدَّل فيها  ويُْعتََرُف بالتعديالت على. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة
 .التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت

            
رات وقد كانت التعديالت الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد بشأن التقدي

دة السنوية األخيرة، باستثناء التعديالت الجوهرية الجديدة والمصادر الرئيسية لع المحاسبية هي دم ذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ
كما هو  )٩(والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ١٥(التأكد بشأن التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .أعاله) ٢(ُمبيَّن في اإليضاح 
            



 

١٥ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

         زكاة وضريبة دخل  ٠٤
            

           زكاة )أ
 اُحتُسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي

 ").بالمثل: "٢٠١٧(للشركات التابعة السعودية األخرى، كل على حدة 
            

على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل ") الهيئة("اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 
َمت اإلقرارات الزكوية عن األعوام . ٢٠١٣حتى عام  الربوط غير أن الهيئة لم تصدر . إلى الهيئة ٢٠١٧و  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤وقد قُّدِ

وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة؛ وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن . عنها حتى اآلن
 .اإلقرارات المقدمة من الشركة

            
          ضريبة دخل )ب

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

 .ة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل شركةمتباين
            

لة )ج           ضريبة مؤجَّ
لة بقيمة  لت المجموعة خالل الفترة صافي مصروف ضريبة مؤجَّ صافي منافع ضريبية مؤجلة : ٢٠١٧يونيو  ٣٠(ألف لایر سعودي  ٣٣٥سجَّ

 ).ألف لایر سعودي ٢٩بقيمة 
            

         أصول محتفظ بها بغرض البيع ٠٥
            

في قطاع المكيفات كأصول محتفظ بها بغرض البيع بعد ) شركة زميلة(إيطاليا  -. إل.آر. أُْظِهَر استثمار المجموعة في شركة جيوسليما إس
َرت اإلدارة العليا بيع االستثمار، ويُتوقَّع أن تتم عملية البيع بنهاية . الشركة المستثمر فيهاالتزام إدارة المجموعة بخطة بيع حصتها في  وقد قَرَّ

 .هذا العام
            

َدة بخسارة قدرها  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ الدفترية أو ألف لایر سعودي عند إعادة قياس االستبعاد بالقيمة  ١٬٥٢٠اعتُرف في قائمة الدخل األوَّ
 .القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع، أيهما أقل

            
ألف لایر سعودي في  ١٬٢٤١بلغ الدخل المتراكم الُمْدَرَج ضمن الدخل الشامل اآلخر المتعلق باألصول المحتفظ بها بغرض البيع ما قيمته 

 .٢٠١٨يونيو  ٣٠
            



 

١٦ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

         ربحية السهم ٠٦
            

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

            
 ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في      

 يونيو
  )غير مدققة(

 ٣٠فترة الستة اشهر المنتهية في  
 يونيو

  )غير مدققة(
     ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
            

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

 ٧٨٬٢٣٠  )٢٢٬٦٨٠(  ٣٦٬٤٥٣  )٣٨٬٢٤٨(   عمليات مستمرة
 -  )١٬٥٢٠(  -  )١٬٥٢٠(   عمليات متوقفة
     )٧٨٬٢٣٠  )٢٤٬٢٠٠(  ٣٦٬٤٥٣  )٣٩٬٧٦٨ 
            

       )باأللوف) (للسهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 
   ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠ 

            
          ربحية السهم

 ١٫٣٠  )٠٫٤٠(  ٠٫٦١  )٠٫٦٦( ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم
            
         للعمليات المستمرةربحية السهم 

 ١٫٣٠  )٠٫٣٨(  ٠٫٦١  )٠٫٦٤( ربحية السهم األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم
            

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

            
          رأس المال ٠٧

            
.لایر سعودي للسهم الواحد ١٠بقيمة ") بالمثل: "٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون سهم  ٦٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

            
            

         التزامات محتملة ٠٨
            

 ١٬٠٩٧: ٢٠١٧(مليون لایر سعودي  ١٬١٤٦التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة أصدرت البنوك 
 ).مليون لایر سعودي

            



 

١٧ 

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

         ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
            

       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠٩
            

الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من قِبل تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة 
والشريك الرئيس التالي والشركة األم الرئيسة المالكة للمجموعة هي شركة مجموعة الزامل . هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها

لة في مدينة الدمام بالمم)شركة مساهمة مقفلة سعودية(القابضة   .لكة العربية السعودية؛ وهي شركة ُمسجَّ
            

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

            
 يونيو ٣٠فترة الستة اشهر المنتهية في   طبيعة المعاملة  العالقةالعالقة واسم الجهة ذات 

 )غير مدققة(
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
            

          الشركة األم الرئيسية المالكة
 ١٬٣٢٢  ٨٧٧    مبيعات  شركة مجموعة الزامل القابضة

 ٣٢٥  ١٬٣٨٦    مشتريات     
           مشروع مشترك

 ٦٬٥١٧  ١٬٧٨٥    مبيعات شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة
            

 ٤٨٬٠٠٢  ٤٬٦٨٨    مبيعات   جهات أخرى ذات عالقة
 ٢٤٬٣١٠  ١٠٬١٢٠    مشتريات     
            

 ).ألف لایر سعودي ٥٫٨٥١: ٢٠١٧يونيو  ٣٠(ألف لایر سعودي  ٣٫٤٣٦الفترة ما مقداره بلغ تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل 
            

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

            
ألف لایر  ٦٥٬٣٤١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف لایر سعودي  ٦٣٬٠٠٤بقيمة  ٢٠١٨يونيو  ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 

َدة) سعودي ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ يونيو  ٣٠المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة كما في أُْدِرَجت . ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األوَّ
ِليَّة ) ألف لایر سعودي ١٨٬١٧٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف لایر سعودي  ٢٧٬١٤٤بقيمة  ٢٠١٨ ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة  .الُموَجَزة الُمَوحَّ
            

          توزيعات أرباح ٠١٠
            

دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة من مجلس اإلدارة عن ) م٢٠١٨مايو  ٢٣الموافق (هــ ١٤٣٩رمضان  ٨اعتمدت الجمعية العامة السنوية بتاريخ 
 .خالل الفترة الحالية وقد دفعت توزيعات األرباح بالكامل). مليون لایر سعودي ٦٠بقيمة إجمالية قدرها (لایر سعودي للسهم الواحد  ١بقيمة  ٢٠١٧عام 

            
 



 

١٨ 

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

              ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
               

          المعلومات القطاعية ٠١١
               

 :لتاليألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي أربعة قطاعات قابلة لالفصاح على النحو ا
               

والمكيفات المركزية واألفران التي تعمل بالكهرباء والغاز والمجففات ) السبلت(الشباك والمكيفات الجدارية المنفصلة  قطاع صناعة مكيفات الهواء، الذي يُزاِوُل أعمال إنتاج المكيفات •
 .يف الهواء والتبريدقنوات الهواء للمكيفات والثالجات المنزلية والغساالت األوتوماتيكية وتركيب وصيانة وتشغيل وتأجير أجهزة تكي /األوتوماتيكية واألفران الميكروويف وأنابيب 

               
اني والهياكل وتقديم خدمات الحماية من قطاع الحديد والصلب، الذي يُزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وإنشاء وإدارة وتشغيل المطارات والمستودعات وإنشاء المب •

األلواح المعدنية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ الحريق لها وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأعمال 
 .األعمال الكهربائية

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

 .مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل الهندسية البالستيكية الرغوية
               

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

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

               
              قطاعات األعمال

 )لایر سعودي باأللوف( ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
               
               
قطاع صناعة   

الهواءمكيفات   
قطاع صناعة  

 الحديد
قطاع صناعة  

 مواد عزل
قطاع  

الشركات 
والخدمات 

 األخرى

إجمالي  
 القطاعات

تعديالت  
 واستبعادات

َدة   ُمَوحَّ

               :إيرادات
 ٢٬٠٣٠٬٨٨٦  -  ٢٬٠٣٠٬٨٨٦  ٥٬٦٩٥  ١٤٣٬٧٣٩  ١٬٠١٣٬٠٥٥  ٨٦٨٬٣٩٧ عميل خارجي

 -  )١١٬٩١٢(  ١١٬٩١٢  ٢٬٦١٠  ٩٬٣٠٢  -  - فيما بين  القطاعات
 ٢٬٠٣٠٬٨٨٦  )١١٬٩١٢(  ٢٬٠٤٢٬٧٩٨  ٨٬٣٠٥  ١٥٣٬٠٤١  ١٬٠١٣٬٠٥٥  ٨٦٨٬٣٩٧ إجمالي اإليرادات

               
           :االعتراف باإليرادات توقيت

 ١٬٦١٠٬١٣٩  )١١٬٩١٢(  ١٬٦٢٢٬٠٥١  ٨٬٣٠٥  ١٥٣٬٠٤١  ٨٤٢٬٦٤٥  ٦١٨٬٠٦٠ في مرحلة زمنية معينة
 ٤٢٠٬٧٤٧  -  ٤٢٠٬٧٤٧  -  -  ١٧٠٬٤١٠  ٢٥٠٬٣٣٧ على مّرِ الزمن

 868,397  ٢٬٠٣٠٬٨٨٦  )١١٬٩١٢(  ٢٬٠٤٢٬٧٩٨  ٨٬٣٠٥  ١٥٣٬٠٤١  ١٬٠١٣٬٠٥٥ 
               

 ٣٣٣٬٢٦٥  ٨٩١  ٣٣٢٬٣٧٤  ٢٬٢٣٦  ٤٦٬٦٨٤  ١٥٤٬٠٧٠  129,384 إجمالي الربح
               

خسارة (إيرادات تشغيلية 
 )تشغيلية

٣٦٬٣٠٠  ٨٩١  ٣٥٬٤٠٩  )٤٬١٨٥(  ١٤٬٦١١  ١١٬٤٤٢  ١٣٬٥٤١ 

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

             )٢١( 
 ٥٤٢           إيرادات أخرى، بالصافي

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

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

 )١٨٬٠٧١(             صافي خسارة الفترة



 

١٩ 

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

              ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
               

            (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١
               

 )لایر سعودي باأللوف( ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
قطاع صناعة   

 مكيفات الهواء
قطاع  

صناعة 
 الحديد

قطاع صناعة  
 مواد عزل

قطاع  
الشركات 
والخدمات 

 األخرى

إجمالي  
 القطاعات

تعديالت  
 واستبعادات

َدة   ُمَوحَّ
 

               :إيرادات
 ٢٬١٢٣٬٣٧٠  -  ٢٬١٢٣٬٣٧٠  ٢٬٣٢٧  ١٥٣٬٢٨٦  ٩٩٤٬٥١٣  ٩٧٣٬٢٤٤ عميل خارجي

 -  )١٣٬٥١٢(  ١٣٬٥١٢  ٧٬١٦٥  ٦٬٣٤٧  -  - فيما بين  القطاعات
 ٢٬١٢٣٬٣٧٠  )١٣٬٥١٢(  ٢٬١٣٦٬٨٨٢  ٩٬٤٩٢  ١٥٩٬٦٣٣  ٩٩٤٬٥١٣  ٩٧٣٬٢٤٤ إجمالي اإليرادات

               
            :توقيت االعتراف باإليرادات

 ١٬٦٤٥٬٦٠٥  )١٣٬٥١٢(  ١٬٦٥٩٬١١٧  ٩٬٤٩٢  ١٥٩٬٦٣٣  ٧٦٦٬٣٠٦  ٧٢٣٬٦٨٦ في مرحلة زمنية معينة
 ٤٧٧٬٧٦٥  -  ٤٧٧٬٧٦٥  -  -  ٢٢٨٬٢٠٧  ٢٤٩٬٥٥٨  على مّرِ الزمن     

  ٢٬١٢٣٬٣٧٠  )١٣٬٥١٢(  ٢٬١٣٦٬٨٨٢  ٩٬٤٩٢  ١٥٩٬٦٣٣  ٩٩٤٬٥١٣  ٩٧٣٬٢٤٤ 
               

 ٤٤٣٬٦٠٧  -  ٤٤٣٬٦٠٧  ٣٬٤٥٢  ٤٩٬٨٠٧  ٢٠٧٬٧٧١  ١٨٢٬٥٧٧ إجمالي الربح
               

خسارة (إيرادات تشغيلية 
 )تشغيلية

١٢٩٬٤٧٣  -  ١٢٩٬٤٧٣  )١٠٬٦٥٧(  ١٨٬٠٩٣  ٦٢٬٧٤٦  ٥٩٬٢٩١ 

               

             :غير موزعة) مصاريف(إيرادات 
            ومشروع مشتركحصة في نتائج شركات زميلة 

             ١٬٤٥٨ 
 ١٢٬٣١٠             إيرادات أخرى، بالصافي

 )٤٤٬٦٠٩(             تكاليف تمويل
 ٩٨٬٦٣٢          الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل والعمليات المتوقفة

 )١١٬٥٨٠(             زكاة وضريبة دخل
 -              عمليات متوقفة

 ٨٧٬٠٥٢             صافي دخل الفترة
               

 )لایر سعودي باأللوف( ٢٠١٨يونيو  ٣٠في  
           

 

   
        

 

  
قطاع صناعة   

 مكيفات الهواء
قطاع صناعة  

 الحديد
قطاع  

صناعة مواد 
 عزل

قطاع الشركات  
والخدمات 

 األخرى

إجمالي  
 القطاعات

 

تعديالت 
 واستبعادات

َدة   ُمَوحَّ

           
 

   
 ٥٬٨٤٢٬٣٤٥  )٤٧١٬٩٦٦(  ٦٬٣١٤٬٣١١  ٧٩٢٬٢٤٢  ٥٦٣٬٨٢٦  ٢٬١٢٠٬٢٦٧  ٢٬٨٣٧٬٩٧٦ إجمالي األصول

 ٤٬٠٦٦٬٤٧٧  )٥٦١٬٠١٩(  ٤٬٦٢٧٬٤٩٦  ١٬٠١٣٬٧٣٦  ٢٤٤٬٩٩٠  ١٬٣٣٣٬٨٢٦  ٢٬٠٣٤٬٩٤٤ إجمالي المطلوبات
               

               :أخرى
استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك
  

١٣٬٥٩٧ 
   

- 
   

- 
   

٥١٬٠٨١ 
   

٦٤٬٦٧٨ 
   

- 
   

٦٤٬٦٧٨ 
  أصول محتفظ بها بغرض 

 البيع  
  

١٣٬٥٢٥ 
   

- 
   

- 
   

- 
   

١٣٬٥٢٥ 
   

- 
   

١٣٬٥٢٥ 
 ٢٠٬٨٦٠  -  ٢٠٬٨٦٠  ٤٧٦  ٣٬٥٩٩  ١٣٬٣٢٧  ٣٬٤٥٨ مصاريف رأسمالية



 

٢٠ 

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

              ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
               

            (تتمة) المعلومات القطاعية ٠١١
               
)سعودي باأللوفلایر ( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في     
               
قطاع صناعة   

 مكيفات الهواء
قطاع صناعة  

 الحديد
قطاع  

صناعة مواد 
 عزل

قطاع الشركات  
والخدمات 

 األخرى

إجمالي  
 القطاعات

تعديالت  
 واستبعادات

َدة   ُمَوحَّ

               
 ٥٬٦٨١٬٧٢٣  )٤٢٦٬٩٤٣( ٦٬١٠٨٬٦٦٦  ٧٦٦٬٤٣٩  ٥٥٨٬٠٩٨  ٢٬٠٠٦٬٢٣٥  ٢٬٧٧٧٬٨٩٤ إجمالي األصول

 ٣٬٨٠٥٬٣٤٣  )٥٢٥٬٠١٣( ٤٬٣٣٠٬٣٥٦  ٩٦٠٬٣٤١  ٢٤٤٬٩٣٥  ١٬١٩١٬٨٨٨  ١٬٩٣٣٬١٩٢ إجمالي المطلوبات
               

               :أخرى
استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك
             

 ٨٠٬٧٧٣  -  ٨٠٬٧٧٣  ٥١٬٢٤٥  -  -  ٢٩٬٥٢٨ 
 ٩٠٬٣٠٧  -  ٩٠٬٣٠٧  ٥٬٦١٤  ٢٣٬٢١٨  ٤٠٬٦٣٣  ٢٠٬٨٤٢ مصاريف رأسمالية

               
األخرى جزًءا من التسويات التفصيلية  وتعتبر جميع التعديالت واالستبعادات ".تعديالت واستبعادات"تُحذَف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية، وتُظَهر في بند 

 .تتألف المصاريف الرأسمالية من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة. المعروضة أدناه
               

              معلومات جغرافية
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في             
               
            ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي             

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
               

             :إيرادات من عمالء خارجيين
 ١٬٦٩٥٬٥٣٩  ١٬٥٣٢٬٩١٤           المملكة العربية السعودية
 ٣١٩٬٣٧٠  ٣٢٢٬٥٨١           الدول األسيوية األخرى

 ١٠٨٬٤٦١  ١٧٥٬٣٩١            أفريقيا
            ٢٬١٢٣٬٣٧٠  ٢٬٠٣٠٬٨٨٦ 
               
يونيو  ٣٠في             

٢٠١٨ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٧ 
لایر سعودي             

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
               

             :أصول تشغيلية غير متداولة
 ٩٠٨٬٩٦٧  ٨٧١٬٩٣٤           المملكة العربية السعودية
 ١٠٨٬٤٩٦  ١٠٤٬٢٠٤           الدول األسيوية األخرى

 ٧٨٬٠٠٠  ٧٦٬١٩٨            أفريقيا
            ١٬٠٩٥٬٤٦٣  ١٬٠٥٢٬٣٣٦ 
               

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

    
 



 

٢١ 

               
 وشركاتها التابعة) شركة مساهمة سعودية(شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ        )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
              ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 

               
           القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٢

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

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

اء أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من وكما في تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية، لم تكن هناك أصول أو مطلوبات تقع ضمن المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثن
 ).٣(المالية وقد قُيَِّمت باستخدام طريقة التقييم الخاصة بالمستوى خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تَُمثُِّل األسهم غير الُمدَرجة في السوق 

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

تقارب القيم العادلة . وتتألف المطلوبات المالية من القروض ألجل والقرض القصير األجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. األصول المتداولة األخرى وبعض
 .لألصول المالية والمطلوبات المالية قِيمها الدفترية

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

               
               
 قياس القيم العادلة باستخدام  القيم العادلة القيمة الدفترية      
 )٣(المستوى   )٢(المستوى   )١(المستوى           
               
لایر سعودي       

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
              ٢٠١٨يونيو  ٣٠

               
              استثمارات متاحة للبيع

             
 -  -  -  -  ٤٦٬٥٨٦    )أدناه) أ(انظر المالحظة (بالتكلفة 

      ٤٦٬٥٨٦  -  -  -  - 
               
 قياس القيم العادلة باستخدام  القيمة العادلة  القيمة الدفترية      
 )٣(المستوى   )٢(المستوى   )١(المستوى           
               
لایر سعودي       

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
لایر سعودي  

 )باأللوف(
              ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

               
              استثمارات متاحة للبيع

 -  -  -  -  ٤٦٬٥٨٦      بالتكلفة
 ٣٠٬٨٨٠  -  -  ٣٠٬٨٨٠  ٣٠٬٨٨٠      بالقيمة العادلة

      ٣٠٬٨٨٠  -  -  ٣٠٬٨٨٠  ٧٧٬٤٦٦ 
               

في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وهي شركة غير مدرجة في السوق المالية ومسجلة بالمملكة العربية السعودية وتزاول النشاطات  %٢٫١١هذا االستثمار حصة بنسبة  يُمثِّلُ . أ
 .ل القيمة العادلة لهذا االستثمارواالستثمار مدرج بالتكلفة؛ حيث تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود معلومات حو. العقارية

               



 

٢٢ 

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

              ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
               

          )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية ٠١٢
               

األسهم غير المدرجة في  -من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) ٣(تسوية قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى 
 السوق المالية

    

              
لایر سعودي               

 )باأللوف(
               

 ٨٨٬٣٤٦             ٢٠١٧يناير  ١كما في 
 )١٠٬٨٨٠(          إعادة قياس ُمْعتََرف بها في الدخل الشامل اآلخر

 ٧٧٬٤٦٦           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 )٣٠٬٨٨٠(           )أدناه) ب(انظر المالحظة (مبيعات 
 ٤٦٬٥٨٦             ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 

               
ليمتد، وهي شركة غير مدرجة في السوق المالية ومسجلة  في شركة بي إلي جي فوتوفولتيك %٦١٫١٩مدرجة في السوق المالية بنسبة الباعت المجموعة خالل الفترة حصتها غير . ب

َدة،  ١٤٬٣٩٣وبناء على ذلك، فقد اُْعتُِرَف بخسارة قدرها . ألف لایر سعودي ١٦٬٤٨٧بدولة الهند، وذلك مقابل  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ألف لایر سعودي في قائمة الدخل الشامل اآلخر األوَّ
َل احتياطي القيمة العادل  .ألف لایر سعودي إلى األرباح المبقاة ١٠٬٨٨٠ة بمبلغ وُحّوِ

               
            حداث الحقةأ                       ٠١٣

               
جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو ، والتي قد يكون لها تأثير ٢٠١٨يونيو  ٣٠حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .مبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ
               

             أرقام المقارنة ٠١٤
               

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

 




