
 

 

  
   

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

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة ثالثة أشهر المنتهية في 
 وتقرير فحص المراجع المستقل



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

 م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
    

 
 الصفحة جدول المحتويات

 
 ١ تقرير الفحص

َدةقائمة الدخل  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢ األوَّ

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٣ قائمة الدخل الشامل األوَّ

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  ٤ قائمة المركز المالي األوَّ

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  ٥ قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ

لية ا َدةقائمة التدفقات النقدية األوَّ  ٧ -٦ لُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ١٩-٨ إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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   شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودية مساهمة) وشركاتها التابعة
ِليَّة الُموَجَزة الُموَ  َدةإيضاحات حول القوائم المالية األوَّ      حَّ

       م٢٠١٨مارس  ٣١في 
        

       معلومات عن الشركة ٠١
        

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة سعودية مساهمة وفقًا للقرار الوزاري رقم  خ في الم ٤٠٧تحوَّ ربيع  ١٤ؤرَّ
ركة الزامل شم). وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت ُمسمَّى ١٩٩٨يوليو  ٩هـ (الموافق ١٤١٩األول 

لة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم للمباني الحديدية ال  ١٩وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥محدودة. والشركة ُمسجَّ
 في المملكة العربية السعودية: الفرعان التاليانم)، ولديها ١٩٧٦سبتمبر  ١٤هـ (الموافق ١٣٩٦رمضان 

     
   المدينة التاريخ رقم السجل التجاري

   الدمامهـ١٤٣٥ُجمادى اآلخرة  ٨ ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣
   الدمام هـ١٤١٩صفر  ١ ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١

        
 نسبة الملكية الفعلية   لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

مارس  ٣١     
٢٠١٨ 

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٧ 

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

 %١٠٠  %١٠٠    لسعوديةاالمملكة العربية  -شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة المحدودة  -
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية -شركة الزامل 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    العربية السعودية المملكة -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    العربية السعودية المملكة -شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة  -
 %١٠٠  %١٠٠    وديةالمملكة العربية السع -شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية المحدودة  -
 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية -مصنع شركة الزامل للمكيفات المركزية  -
 %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 –الزامل ستيل بلدنجز (شنغهاي) كومباني ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠      النمسا –جي إم بي إتش  كولينج يوروب هولدنجز
 %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  –شركة الزامل للصناعات الحديدية ش.ذ.م. 

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

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

 %١٠٠  %١٠٠      يةالمملكة العربية السعود –شركة العزل الثانية المحدودة 
 %١٠٠  %١٠٠      الهند –شركة الزامل إيركوندشنرز إنديا برايفت ليمتد 

 %١٠٠  %١٠٠    المملكة العربية السعودية -شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة 
 %١٠٠  %١٠٠    سنغافورة -زامل إندستلایر إنفستمنت إيشا بي تي إي ليمتد 

 %٩٢٫٢٧  %٩٢٫٢٧    فيتنام -ليمتد  زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني
 %٥١  %٥١      المملكة العربية السعودية -مجموعة العزل الخليجية 

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

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



٩ 

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

         م٢٠١٨مارس  ٣١في 
           

       معلومات حول الشركة (تتمة) ٠١
           

تصاميم في مجال اإلنشاءات تُزاِوُل الشركة وشركاتها التابعة الُمدَرجة أعاله (الُمَشار إليها معًا بـ "المجموعة") الحلول الهندسية وال
م بالبيئة المحيطة وصناعة وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية المصممة مسبقًا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء وأنظمة التحك

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

           
َدة للمجموعة كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ٢٥لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  م لإلصدار وفقًا٢٠١٨مارس  ٣١اعتُمدت القوائم المالية األوَّ

 هـ).١٤٣٩شعبان  ٩م (الموافق ٢٠١٨إبريل 
           

ة ٠٢       السياسات المحاسبية الهامَّ
           

         أساس اإلعداد
دة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ رير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة ) "التق٣٤أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

ِليَّة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في ئم المالية السنوية، وينبغي القوا العربية السعودية. وال تتضمن القوائم المالية األوَّ
دة السنوية للمجموعة كما في  لى أن نتائج عمليات الفترة م. باإلضافة إ٢٠١٧ديسمبر  ٣١قراءتها جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ

 م.٢٠١٨يسمبر د ٣١م ال تمثل بالضرورة مؤشًرا للداللة على نتائج عمليات السنة التي تنتهي في ٢٠١٨مارس  ٣١المنتهية في 
           

َدة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، باستث ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة إعادة ناء وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
توظيف األخرى، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين وما بعد ال

 يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتواري.
           

ِليَّة الُموَجَزة  َدة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملوتُْعَرض هذه القوائم المالية األوَّ ب كافة القيم الُمَوحَّ ة الوظيفية للمجموعة. وتُقرَّ
 إلى أقرب قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك.

           
        التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة

دة مع تلك المتبعة في  المطبَّقةتتفق السياسات المحاسبية  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ دة السنوية إفي إعداد القوائم األوَّ عداد القوائم المالية الُموحَّ
م. ولم تنفذ ٢٠١٨ير ينا ١م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للمجموعة عن السنة المنتهية في 

ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد.المجموعة التطبيق المب  ّكِ
 

لعمالء" والمعيار الدولي ) "اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع ا١٥وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
عن طبيعة هذه التغيُّرات  )، فقد أفُِصحَ ٣٤يستلزمه معيار المحاسبة الدولي رقم ( ) "األدوات المالية". ووفقًا لما٩للتقرير المالي رقم (

 وتأثيرها أدناه.
           

  ) "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
لمحاسبة الدولي رقم ا) "عقود اإلنشاءات" ومعيار ١١) محل معيار المحاسبة الدولي رقم (١٥يحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

، ما لم تقع تلك العقود ) "اإليرادات" والتفسيرات ذات العالقة، وينطبق على كافة اإليرادات الناشئة من العقود المبَرمة مع العمالء١٨(
قود المبَرمة ق معايير أخرى. ويضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات التي تنشأ من العفي نط

ض الذي تتوقع المنشأة ، يُعتَرف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الِعوَ )١٥(مع العمالء. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 يل البضائع أو الخدمات إلى عميل.استحقاقه مقابل تحو

           
تطبيق كل خطوة من  ويُلِزم المعيار المنشآت أن تمارس تقديًرا محاسبيًا، آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند

ُد المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف  لى عقد والتكاليف التي عاإلضافية للحصول النموذج على العقود المبَرمة مع عمالئها. كما يُحّدِ
 تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.

           
ألحدث الُمدرَجة في اوقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي الُمعدَّل، وطبَّقت المعيار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالية 

مبدئيًا كتعديل على الرصيد  ) تطبيقا١٥اعترفت المجموعة بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (والقوائم المالية. 
 عن المعلومات الُمدرَجة م) المسموح به وفقًا للمعيار؛ وعليه فإنَّ ٢٠١٨يناير  ١االفتتاحي لألرباح المبقاة كما بتاريخ التطبيق المبدئي (

 لة السابقة لم يُجَر تعديلها.الفترة المقاب
           

 



١٠ 

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

          م٢٠١٨مارس  ٣١في 
            

ة (تتمة)السياسات المحاسبية  ٠٢        الهامَّ
  

  (تتمة) التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
  

 ة)"اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" (تتم ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  

  
لى حدة بموجب عوالخدمات كل وتحقق المجموعة إيراداتها من بيع البضائع وتقديم الخدمات والعقود الطويلة األجل. وتُباع البضائع 

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

          (أ) بيع البضائع
نبغي االعتراف يتتضمن عادة عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بيع بضائعها، التزام تنفيذ واحد. وقد خلصت المجموعة أنه 

ع. ولذا فإنَّ تطبيق باإليرادات من بيع البضائع عند مرحلة تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، التي تتمثل عموًما في توريد البضائ
 َرف به.) لم يكن له تأثير على موعد االعتراف باإليرادات ومبلغ اإليرادات المعت١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

            
لقيد على الِعوض في الرجوع أو خصومات الكمية؛ وعليه فإن تطبيق ا االعمالء حقً  تمنحفإن العقود من بيع البضائع ال  ،وبصفٍة عامة

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

قودها مع تتعلق بصفٍة رئيسٍة بقطاع مكيفات الهواء، وال تقدم ضمانات مطولة في عمنتجات معينة على وتقدم المجموعة ضمانات 
لمجموعة المحاسبة التي تجري ا )،١٥العمالء؛ ولذلك، فإنَّ معظم الضمانات تُعَدُّ ضمانات مؤكَّدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم (

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

            
          (ب) تقديم الخدمات

م قطاع مكيفات الهواء لدى المجموعة  لمشاريع ق بايتعل العمالء فيماخدمات التركيب كجزء من عقودها طويلة األجل مع أيًضا يقّدِ
ا على حدة أو كحزمة خدمات مع العقود طويل ة األجل المبَرمة مع الميكانيكية والكهربائية والتكييف المركزي. وتُبَاع هذه الخدمات إمَّ

ى ئية األخرمكيفات الهواء والمعدات الكهربا عتصنِّ العمالء. ويمكن الحصول على خدمات التركيب من مقدمي خدمة آخرين، وهي ال 
 .أو تجري تعديال جوهريا عليهابصورة جوهرية حسب الطلب 

            
توريدات مستقلة ك)، كانت المجموعة تجري المحاسبة عن المعدات وخدمات التركيب ١٥وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

عة، وكانت تعرف باإليرادات بناًء على المبالغ المفوترة.  ضمن حزمة المبيعات المجمَّ
            

عة من المعدات االتزامان تنفيذ في عقد لحزمة المبيعات  وجودالمجموعة  قدَّرت)، ١٥ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( لمجمَّ
 ة.وخدمات التركيب نظًرا لكون تعهداتها بتحويل المعدات وتقديم خدمات التركيب قابلة للتمييز والتحديد بصورة مستقل

            
ا نشأ عنه تخفيض في مالعقد بناًء على أسعار البيع المستقلة النسبية للمعدات وخدمات التركيب؛  لمبلغوقد أجرت المجموعة إعادة توزيع 

 عقودها بتعديل مقابل على األرباح المبقاة. من ثمَّ فقد خفضت المجموعة أصولالمبلغ المخصص لخدمات التركيب؛ و
            

اف بها بمرور )، خلصت المجموعة بأن اإليرادات من خدمات التركيب سيستمر االعتر١٥الدولي للتقرير المالي رقم ( ووفقًا للمعيار
ن العميل يحصل ألالوقت باستخدام طريقة اإلدخال لقياس التقدم في الرضا الكامل عن الخدمات على غرار السياسة المحاسبية السابقة؛ 

د ة ويستهلكها في وقت واحد. وسيستمر االعتراف باإليرادات من بيع المعدات عند العلى المنافع التي تقدمها المجموع مرحلة التي تُورَّ
 فيها المعدات.

            

دولي للتقرير المالي رقم وتوضح الجداول التالية التعديالت المعتَرف بها لبند الخطوط الفردية التي تأثرت بالتغيرات من تطبيق المعيار ال
ل على األرباح المبقاة كما في ١٥(  م:٢٠١٨يناير  ١) بتأثير مقابل ُمحمَّ
            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  التعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
  (ُمعدَّلة)           

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

   



١١ 

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

          م٢٠١٨مارس  ٣١في 
            

ة (تتمة) ٠٢        السياسات المحاسبية الهامَّ
        

       التغيُّرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
  

 :) "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
     

الفترات السنوية التي ب): التصنيف والقياس فيما يتعلق ٣٩) محل معيار المحاسبة الدولي رقم (٩يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األد٢٠١٨يناير  ١تبدأ في تاريخ   وات المالية: التصنيفم أو بعد ذلك التاريخ، حيث يُجّمِ

 والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.
            

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

         (أ) التصنيف والقياس
ا أصال ماليًا بقيمته )، مبدئيً ٩المجموعة، بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (باستثناء بعض الحسابات التجارية المدينة، تقيس 

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

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

ر الُمسدَّد (معيار عات حصرية ألصل المبلغ والفائدة" على المبلغ األصلي غيإن كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفو
 المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة).

            
المطفأة وأدوات حقوق  )، لدى المجموعة أصول مالية جرى قياسها بالتكلفة٩وكما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وفيما يلي التصنيف والقياس لية المدينة الخاصة لألصول الما الجديدان الملكية مسجَّ
 بالمجموعة:

            
لية من أجل التي يُحتفظ بها ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك األصول الما لألصول المالية أدوات الدين بالتكلفة المطفأة -

هذه الفئة  تتضمن ، حيثات الحصرية ألصل المبلغ والفائدةتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار المدفوع
 الحسابات التجارية المدينة للمجموعة وحساباتها المدينة األخرى.

            
إلى ربح أو خسارة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر حقوق الملكيةأدوات  -

ها للمستقبل من التوقف عن االعتراف. وال تشتمل هذه الفئة إال على أدوات حقوق الملكية التي تنوي المجموعة االحتفاظ ب
ول. وقد صنَّفت اختياًرا نهائيًا بأن تصنفها على ذلك النحو عند االعتراف المبدئي أو التح القريب والتي اختارت المجموعة

ل الدخل الشامل المجموعة أدوات حقوق ملكيتها غير الُمدَرجة في السوق المالية كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال
اض في القيمة لة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العاد

لحقوق الملكية )، ُصنِّفت أدوات ا٣٩). وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (٩بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 غير الُمدَرجة في السوق المالية للمجموعة كأصول مالية متاحة للبيع.

            
ة (تعديالت القيمة )، أعادت المجموعة تصنيف الخسارة الناشئة عن انخفاض في القيم٩وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

لة كما في  لة بالقيمة العادلة من خالل ال٢٠١٧ديسمبر  ٣١العادلة) الُمسجَّ دخل الشامل اآلخر إلى م مقابل أدوات حقوق ملكيتها الُمسجَّ
 م.٢٠١٨يناير  ١القيمة العادلة من األرباح المبقاة كما في  احتياطي

            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  التعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
 (ُمعدَّلة)           
            

 )١٠٫٨٨٠(  )١٠٫٨٨٠(  -     احتياطي القيمة العادلة
            

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

            



١٢ 

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

          م٢٠١٨مارس  ٣١في 
            

ة (تتمة) ٠٢        السياسات المحاسبية الهامَّ
            

       للمجموعة (تتمة)التغيُّرات في السياسات المحاسبية 
    )"األدوات المالية" (تتمة):٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

سبة الدولي رقم معيار المحاوتبقى طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية للمجموعة هي إلى حد كبير الطريقة ذاتها كما كانت وفقا ل
لمجموعة المتعلقة لكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية ي) لم ٩دولي للتقرير المالي رقم (وعليه فإن تطبيق المعيار ال )؛٣٩(

 باألصول المالية.
            

          (ب) االنخفاض في القيمة
عن االنخفاض  ) تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة٩نشأ عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

بعة في معيار المحاسبة الخسارة المتكبدة المت ةطريقبطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة المستقبلية في قيمة األصول المالية باستبدال 
ل مخصص الخسائر االئتمانية ٩). ويلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٣٩الدولي رقم ( لمتوقعة لكافة القروض ا) المجموعة أن تُسّجِ

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

جميع التدفقات النقدية التي ووتُحتَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقاً للعقد 
 تتوقع المجموعة قبضها. وعندئٍذ يُخصم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

            
لمعيار المبسَّطة، يتعلق بأصول العقود والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طريقة ا وفيما

عة جدول مخصص يعتمد واحتسبت الخسائر االئتمانية المستقبلية بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجمو
 البيئة االقتصادية.ابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانية، ويُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين وعلى الخبرة الس

            
 المجموعة، يوًما. ومع ذلك، فإنَّ  ٣٦٠تدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي و

ح بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأفي حاالت  نه من غير المرجَّ
االئتمانية تحتفظ بها  للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية

 المجموعة.
            

) زيادة في مخصصات ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (المنصوص عليها في االخسائر االئتمانية المتوقعة وقد نشأ عن تطبيق متطلبات 
يناير  ١ي فكما  ونشأ عن الزيادة في المخصص تعديل على األرباح المبقاة ،األصول المالية المدينة للمجموعةاالنخفاض في قيمة 

 م.٢٠١٨
            
            
 يناير ١    ديسمبر ٣١       
 ٢٠١٨  التعديالت  ٢٠١٧       
لایر سعودي        

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
 (ُمعدَّلة)           
            

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

   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة ٠٣
            

دة للمجموعة من اإلدارة وضع التقديرات واألحكا ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م واالفتراضات التي تؤثر على يتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ
مات المحتملة، المبالغ المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزا

ألصول أو المطلوبات ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لوقد 
 التي تتأثر في الفترات المستقبلية.

            
ي الفترة التي يُعدَّل التقديرات المحاسبية فوتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت على 

 فيها التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.
            

  

  



١٣ 

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

          م٢٠١٨مارس  ٣١في 
            

   (تتمة) التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة ٠٣
            

التيقن حيال التقدير  وقد كانت التعديالت الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادرها الرئيسة لعدم
دة السنة األخيرة، باستثناء التعديالت الجوهرية الجديدةهي  والمصادر الرئيسة لعدم التيقن  ذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ

في ) كما هو ُمبيَّن ٩() والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥حيال التقدير فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 ) أعاله.٢اإليضاح (

            
         الزكاة وضريبة الدخل ٠٤

            
          الزكاة أ)

أساس الوعاء  احتُسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى
 : بالمثل).٢٠١٧(كل على حدة للشركات التابعة السعودية األخرى  الزكوي

            
ككل حتى بالكامل كة لها المملو السعودية اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعةو

مت اإلقرارات الزكوية٢٠١٣عام  ير أنَّ الربوط م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غ٢٠١٦م و ٢٠١٥م و ٢٠١٤عن األعوام  م، وقُّدِ
بوط التي ستصدرها لم تُصِدرها الهيئة بعد. وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الر

 الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.
            

          ضريبة الدخل ب)
  

بية السعودية. وقد التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العر الضريبية يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا للمصالح
ألنظمة الضريبية المعنية. وتخضع ا ة الضريبية المعمول بها في الدولاحتسبت ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها لألنظم

 عنية.لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة الم
            

لة جـ)           الضريبة المؤجَّ
  

لة بقيمة  لت المجموعة، خالل الفترة، صافي مصروف ضريبة مؤجَّ ضريبية  : صافي منافع٢٠١٧مارس  ٣١ألف لایر سعودي ( ٣٣٣سجَّ
 .ألف لایر سعودي) ٣٥مؤجلة بقيمة 

            
          رأس المال ٠٥

            
لایر سعودي  ١٠: بالمثل) بقيمة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٦٠يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 

 الواحد.للسهم 
            

         ربحية السهم ٠٦
            

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

            
 مارس ٣١أشهر المنتهية في فترة الثالثة          

 (غير ُمدقَّقة)

         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
            

 ٤١٫٧٧٧  ١٥٫٥٦٨ صافي دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم (لایر سعودي باأللوف)
            

ح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (للسهم)  ٦٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  المتوسط المرجَّ
            

 ٠٫٧٠  ٠٫٢٦ ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم
            

  



١٤ 

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

          م٢٠١٨مارس  ٣١في 
            

         االلتزامات المحتملة ٠٧
            

 سعودي مليون لایر ١٫١٨٠أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقيمة 
 مليون لایر سعودي). ١٫٠٩٧: ٢٠١٧(
            

       ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات  ٠٨
            

نشآت المسيطر تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والم
ئيسة المالكة للمجموعة األم الر عليها من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. والشريك الرئيس التالي والشركة

لة في مدينة الدمام بالمملكة العر  بية السعودية.هي شركة مجموعة الزامل القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)؛ وهي شركة ُمسجَّ
            

عالقة الُمدَرجة الجهات ذات الوتجري المجموعة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي. وفيما يلي المعامالت مع 
َدة: لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  في قائمة الدخل األوَّ

            
  

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة
   

 طبيعة المعامالت
 مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 (غير ُمدقَّقة)
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
سعودي لایر  

 باأللوف
            

          الشركة األم الرئيسة المالكة
 ٤٦٣  ٣٢٦    مبيعات  شركة مجموعة الزامل القابضة

 ٩٠  -    مشتريات     
           مشروع مشترك

 ١٫٩٣٨  ١٫٦٥٣    مبيعات شركة الشرق األوسط لمكيفات الهواء المحدودة
            

 ١٨٫٧٦٧  ٢٫٧٤١    مبيعات   أخرىجهات ذات عالقة 
 ١١٫٣٥٠  ٣٫٢٧٧    مشتريات     
            

 ألف لایر سعودي). ٢٫٩٠٩: ٢٠١٧مارس  ٣١ألف لایر سعودي ( ١٫٧١٨بلغت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 
            

لقائمة في نهاية االمتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة. واألرصدة تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع جهات ذات عالقة وشروط الدفع 
 الفترة غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.

            
: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٦٢٫٢٥٥م بقيمة ٢٠١٨مارس  ٣١أُْدِرَجت المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة كما في 

َدة، ألف لایر  ٦٥٫٣٤١ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ يما أُْدِرَجت المبالغ المستحقة فسعودي) ضمن الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي األوَّ
ي) ألف لایر سعود ١٨٫١٧٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي ( ٢٢٫٣٥١م بقيمة ٢٠١٨مارس  ٣١إلى جهات ذات عالقة كما في 
َدة.ضمن الحسابات الدائنة في قائ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  مة المركز المالي األوَّ

            



١٥ 

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

         م٢٠١٨ مارس ٣١في 
               

             المعلومات القطاعية ٠٩
               

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

               
لسبلت) والمكيفات الهواء، الذي يُزاِوُل أعمال إنتاج المكيفات الشباك والمكيفات الجدارية المنفصلة (ا قطاع صناعة مكيفات •

ء قنوات الهوا المركزية واألفران التي تعمل بالكهرباء والغاز والمجففات األوتوماتيكية واألفران الميكروويف وأنابيب /
 والتبريد. تيكية وتركيب وصيانة وتشغيل وتأجير أجهزة تكييف الهواءللمكيفات والثالجات المنزلية والغساالت األوتوما

               
رات والمستودعات قطاع الحديد والصلب، الذي يُزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وإنشاء وإدارة وتشغيل المطا •

عمال األلواح وإنشاء وإصالح وصيانة أبراج االتصاالت وأوإنشاء المباني والهياكل وتقديم خدمات الحماية من الحريق لها 
ألعمال المعدنية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها وصهاريج التخزين وحاويات التركيب والمضخات وتنفيذ ا

 الكهربائية.
               
تخدامها في العزل بما في ذلك األلياف الزجاجية السقطاع صناعة مواد العزل، الذي يُزاِوُل إنتاج خط كامل من منتجات العزل  •

لهندسية االحراري لمكيفات الهواء المركزية واألنابيب المعزولة مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل 
 البالستيكية الرغوية.

               
دريب الشركات والخدمات المشتركة وأنشطة الت قطاع الشركات والخدمات األخرى، الذي يُزاِوُل أعمال تقديم خدمات •

 واالستثمار.
               

ع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية القابلة لإلفصاح عنها المذكورة أعاله.  إلدارة النتائج التشغيلية يراقب مجلس اولم تُجمَّ
لى أساس الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم األداء القطاعي ع لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص

َدة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية األوَّ
               



١٦ 

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

         م٢٠١٨مارس  ٣١في 
               

  (تتمة) المعلومات القطاعية ٠٩
 

            

              قطاعات األعمال:
 سعودي باأللوف)(لایر  ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
قطاع الشركات   صناعة العزل  صناعة الحديد  صناعة المكيفات  

 والخدمات األخرى
التعديالت   إجمالي القطاعات 

 واالستبعادات
دة   الُموحَّ

              اإليرادات:
 ٩٦٩٫٩٩٦  -  ٩٦٩٫٩٩٦  ٢٫١٨٦  ٧٣٫١٨٨  ٤٨٢٫٤٢١  ٤١٢٫٢٠١ عميل خارجي

 -  )٥٫٢٤٣(  ٥٫٢٤٣  ١٫٣١٧  ٣٫٩٢٦  -  - فيما بين القطاعات
 ٩٦٩٫٩٩٦  )٥٫٢٤٣(  ٩٧٥٫٢٣٩  ٣٫٥٠٣  ٧٧٫١١٤  ٤٨٢٫٤٢١  ٤١٢٫٢٠١ إجمالي اإليرادات

               
              موعد االعتراف باإليرادات:

 ٧٥٦٫٧٣٦  )٥٫٢٤٣(  ٧٦١٫٩٧٩  ٣٫٥٠٣  ٧٧٫١١٤  ٣٨٩٫٢٢٧  ٢٩٢٫١٣٥ معينة مرحلة زمنية في
 ٢١٣٫٢٦٠  -  ٢١٣٫٢٦٠  -  -  ٩٣٫١٩٤  ١٢٠٫٠٦٦ على مّرِ الزمن

  ٩٦٩٫٩٩٦  )٥٫٢٤٣(  ٩٧٥٫٢٣٩  ٣٫٥٠٣  ٧٧٫١١٤  ٤٨٢٫٤٢١  ٤١٢٫٢٠١ 
               

 ١٩٣٫٦٣١  -  ١٩٣٫٦٣١  ٦٣٠  ٢٥٫٣٧٩  ٨٦٫١٠٠  ٨١٫٥٢٢ إجمالي الربح
               

 ٤٣٫٣١٥  -  ٤٣٫٣١٥  )٦٫٨٩٨(  ٨٫٥٣٥  ١٥٫٣١٢  ٢٦٫٣٦٦ دخل تشغيلي
               

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

 ومشروع مشترك    
            )١١( 

 ٧٤٦             دخل آخر، بالصافي
 )٢٠٫٧٧٤(             تكاليف تمويل

 ٢٣٫٢٧٦             الدخل قبل حساب الزكاة والضريبة
 )٤٫١٣٤(             زكاة وضريبة دخل
 ١٩٫١٤٢             صافي دخل الفترة



١٧ 

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

         م٢٠١٨مارس  ٣١في 
               

  (تتمة) المعلومات القطاعية ٠٩
 

            

 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
قطاع الشركات  صناعة العزل صناعة الحديد صناعة المكيفات  

 والخدمات األخرى
التعديالت  إجمالي القطاعات

 واالستبعادات
دة  الُموحَّ

              اإليرادات:
 ٩٩٧٫٩٣٩  -  ٩٩٧٫٩٣٩  ١٫٣٨٨  ٨٠٫٨٠٦  ٥٠٨٫٥٥٢  ٤٠٧٫١٩٣ عميل خارجي

 -  )٩٫٩٥٦(  ٩٫٩٥٦  ٥٫٨٨٠  ٤٫٠٧٦  -  - فيما بين القطاعات
 ٩٩٧٫٩٣٩  )٩٫٩٥٦(  ١٫٠٠٧٫٨٩٥  ٧٫٢٦٨  ٨٤٫٨٨٢  ٥٠٨٫٥٥٢  ٤٠٧٫١٩٣ إجمالي اإليرادات

               
              موعد االعتراف باإليرادات:

 ٧٦٩٫٦٣٩  )٩٫٩٥٦(  ٧٧٩٫٥٩٥  ٧٫٢٦٨  ٨٤٫٨٨٢  ٣٩١٫٣٣٩  ٢٩٦٫١٠٦ معينة مرحلة زمنية في
 ٢٢٨٫٣٠٠  -  ٢٢٨٫٣٠٠  -  -  ١١٧٫٢١٣  ١١١٫٠٨٧ على مّرِ الزمن

  ٩٩٧٫٩٣٩  )٩٫٩٥٦(  ١٫٠٠٧٫٨٩٥  ٧٫٢٦٨  ٨٤٫٨٨٢  ٥٠٨٫٥٥٢  ٤٠٧٫١٩٣ 
               

 ٢٠٩٫٥٩١  -  ٢٠٩٫٥٩١  ٤٫٢٧٩  ٢٧٫٥٧٤  ١٠٥٫١٢٣  ٧٢٫٦١٥ إجمالي الربح
               

 ٦٤٫٣٠٧  -  ٦٤٫٣٠٧  )٤٫٦٢٧(  ١١٫٦٦٣  ٣١٫٧١٣  ٢٥٫٥٥٨ دخل تشغيلي
               

             اإليرادات (المصاريف) غير الموزعة:
 ١٫٠٠٤            شركات زميلة ومشروع مشترك حصة في نتائج

 ١٠٫٨٣٢             دخل آخر، بالصافي
 )٢٢٫٩٧٨(             تكاليف تمويل

               
 ٥٣٫١٦٥            الدخل قبل حساب الزكاة والضريبة

 )٥٫٢٥٧(             زكاة وضريبة دخل
 ٤٧٫٩٠٨             صافي دخل الفترة

               
 



١٨ 

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

         م٢٠١٨مارس  ٣١في 
               

  (تتمة) المعلومات القطاعية ٠٩
 

            

 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٨مارس  ٣١في   
    

 صناعة المكيفات
  

 صناعة الحديد
  

 صناعة العزل
قطاع الشركات 
 والخدمات األخرى

  
 إجمالي القطاعات

  التعديالت   
 واالستبعادات

  
دة     الُموحَّ

               
 ٥٫٦٩٦٫٨٥٧  )٤٣٣٫٣٨٣(  ٦٫١٣٠٫٢٤٠  ٧٣٥٫٢٢٧  ٥٧٢٫٨١٣  ٢٫٠٧٢٫٥٥٣  ٢٫٧٤٩٫٦٤٧ إجمالي األصول

 ٣٫٨١٥٫٨٦٢  )٥٢٨٫٣٩٤(  ٤٫٣٤٤٫٢٥٦  ٩٤٨٫٣١١  ٢٥٧٫٨٨٤  ١٫٢٤٦٫٩٧٨  ١٫٨٩١٫٠٨٣ إجمالي المطلوبات
               

              :أخرى
  استثمار في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك    
٨٠٫٩٩٥  -  ٨٠٫٩٩٥  ٥١٫٢٢٥  -  -  ٢٩٫٧٧٠ 

 ١٢٫٩٣٩  -  ١٢٫٩٣٩  ٤٨٢  ٢٫٣١٣  ٦٫٨٧٠  ٣٫٢٧٤ المصاريف الرأسمالية
               
 (لایر سعودي باأللوف) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في   
    

 صناعة المكيفات
  

 صناعة الحديد
  

 صناعة العزل
قطاع الشركات 
 والخدمات األخرى

  
 إجمالي القطاعات

  التعديالت   
 واالستبعادات

  
دة     الُموحَّ

               
 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 المصاريف الرأسمالية

  

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



١٩ 

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

         م٢٠١٨مارس  ٣١في 
          

           المعلومات القطاعية (تتمة) ٠٩
              

             المعلومات الجغرافية
 مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في            
           ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي            

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            اإليرادات من العمالء الخارجيين:

 ٧٩٧٫١٧٠  ٧٣٦٫٤٥٥          المملكة العربية السعودية
 ١٥٢٫١١٦  ١٥٥٫٩٤٩          الدول األسيوية األخرى

 ٤٨٫٦٥٣  ٧٧٫٥٩٢          أفريقيا
           ٩٩٧٫٩٣٩  ٩٦٩٫٩٩٦ 
              
٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١           
لایر سعودي            

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            األصول التشغيلية غير المتداولة:

 ٩٠٨٫٩٦٧  ٨٩٣٫٨٨٠          المملكة العربية السعودية
 ١٠٨٫٤٩٦  ١٠٥٫٥٦٩          األخرىالدول األسيوية 

 ٧٨٫٠٠٠  ٧٧٫٣٤٧          أفريقيا
           ١٫٠٩٥٫٤٦٣  ١٫٠٧٦٫٧٩٦ 
              

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

           لألدوات الماليةالقيم العادلة  ٠١٠
              

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

              
   ة.المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثل -
لمالحظة بصورة لالمستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة  -

 مباشرة أو غير مباشرة.
 لمالحظة.تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة لالمستوى الثالث: طرق  -
              

لة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا لشامل اآلخر والحسابات تتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه وأدوات حقوق الملكية الُمسجَّ
ن القروض ألجل تتألف المطلوبات المالية مفيما  ،وبعض األصول المتداولة األخرىالمدينة وصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي 

ية والمطلوبات القصير األجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتقارب القيم العادلة لألصول المالوالقرض 
 المالية قيمها الدفترية.

              
             األحداث الالحقة ٠١١

              
أثير هام على تم قد يكون لها ٢٠١٨مارس  ٣١منذ الفترة المنتهية في  من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى

َدة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المركز المالي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية األوَّ
              

            أرقام المقارنة ٠١٢
              

     لية.الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحاأُِعيَد تصنيف بعض أرقام الفترة 
 

 




