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رؤيتنا

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

النزاهة

التميز

االبتكار

ن�ؤمن ب�أن المكانة وال�سمعة الممتازة نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها .ن�سعى دائم ًا �إلى التعلم ودعم
هما �أمران �أ�سا�سيان لنجاح �أعمالنا .ونبذل ق�صارى جهدنا لإر�ضائهم من االبتكارات المفيدة ،م�ستفيدين
من خبراتنا ومن الخبرات العالمية
خالل التركيز على عن�صر الجودة
لذا نتم�سك ب�أخالقيات العمل
الأخرى ،ونبتكر الحلول المحلية
والأ�صول المهنية على �أعلى م�ستوى ،في �أعمالنا وخدماتنا .ونبادر �إلى
الرائدة المبنية على خبرات عالمية
ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة بذل المزيد من الجهد لتحقيق
الم�ستوى ،ونرحب بالتغيير الإيجابي
التميز في تلبية رغباتهم.
في تعاملنا مع �شركائنا.
الذي ينتج عن الإبداع والطموحات
من �أجل تنمية �أعمالنا.

رسالتنا

أن نكسب ثقة األسواق والمساهمين من خالل تحقيق اإلنجاز المتميز في
القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.

الريادة

نعمل على تنمية المواهب وخلق
القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل
فاعلة تهدف �إلى تلبية احتياجات
عمالئنا على �أف�ضل وجه ،وتطوير
�أ�سواق لمنتجاتنا واالرتقاء
بم�ستوى موظفينا وتحقيق الفائدة
للم�ساهمين ،وذلك عن طريق
اال�ستغالل الأمثل للأموال والموارد
والتقنيات بما ي�ؤدي �إلى تنمية مفهوم
الريادة في ال�شركة.

خدمة المجتمع

نطمح لتحقيق النجاح في �أعمالنا
والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات
التي نعمل داخلها .كما ن�سعى من
خالل ثقافتنا و�أفكارنا واهتماماتنا
البيئية وعملنا الجماعي على تر�سيخ
قيمنا المميزة في تعاملنا مع �أفراد
المجتمع من حولنا.
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كلمة
رئيس مجلس
اإلدارة

يسرني نيابة عن زمالئي أعضاء
مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير
السنوي لشركة الزامل لالستثمار
الصناعي (الزامل للصناعة) ،الذي
يستعرض األداء العام للشركة
ونتائج نشاطاتها واستثماراتها
داخل وخارج المملكة العربية
السعودية ،باإلضافة إلى تقرير
مدققي الحسابات والقوائم المالية
الموحدة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م.
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حققت الزامل لل�صناعة خالل العام � 2018إيرادات
جيدة بانخفا�ض طفيف عن العام ال�سابق ،وذلك على
الرغم من التحديات التي واجهها قطاع ال�صناعة
المحلي ب�شكل عام وقطاع الإن�شاءات على وجه
الخ�صو�ص ،ف�ض ًال عن الو�ضع االقت�صادي وظروف
الأ�سواق التي نعمل فيها .وقد �شهدت قطاعات الزامل
لل�صناعة خالل العام  2018تراجع ًا في �أدائها
ب�سبب انخفا�ض المبيعات المحلية ،وزيادة تكاليف
المدخالت ،والمناف�سة ال�شر�سة التي �أدت �إلى ال�ضغط
على �أ�سعار البيع وانخفا�ضها ب�شكل ملمو�س مما �أثرت
على الهوام�ش الإجمالية.
وفي ظل الظروف االقت�صادية الحالية ،فقد وا�صلنا
المزيد من تخفي�ض النفقات للتك ّيف مع التحديات
الراهنة ،و�إعادة توجيه �أعمالنا ب�شكل �أكبر نحو
الم�شروعات الممولة من القطاع الخا�ص ،وتعزيز
الأن�شطة والأعمال التي ت�ستفيد من الم�شاريع الحكومية
الم�ستمرة وتعتمد على النفقات الت�شغيلية بد ًال من
النفقات الر�أ�سمالية مثل �أعمال ال�صيانة والإ�صالح
وخدمات ما بعد البيع ،والحفاظ على هيكل تكاليف
منخف�ض وف ّعال ،والنظر ب�شكل �أكبر للفر�ص التي ُت�سهم
في خف�ض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

وبالرغم من �أن االقت�صاد المحلي يمر بمرحلة تحول
تقت�ضي ظهور فر�ص وتحديات� ،إال �أنه من المتوقع
تح�سن في �أداء االقت�صاد ال�سعودي خالل الفترة
حدوث ّ
ً
المقبلة ،مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي
على حد �سواء ،حيث يتوقع �صندوق النقد الدولي �أن
ينمو االقت�صاد ال�سعودي بن�سبة  %2,4في عام ،2019
وكذلك حدوث نمو �إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي
بن�سبة  .%2,1وفي المقابل ُيتوقع �أن يتح�سن النمو ولو
ب�شكل طفيف في القطاع غير النفطي ،بف�ضل الميزانية
التو�سعية التي ت�ضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية
التي تدعم النمو في هذا القطاع ،حيث بلغت الإيرادات
في موازنة  2019مبلغ  975مليار ريال ،مما يعك�س
النظرة التفا�ؤلية للحكومة.
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة (تتمة)
وفي الأ�شهر الأخيرة تعافت معظم �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية ،كما يتم تداول النفط ب�أ�سعار �أعلى في
الأ�سواق الدولية ب�سبب ارتفاع الطلب العالمي ،ويرجع
ذلك جزئي ًا �إلى قرار منظمة �أوبك بخف�ض الإنتاج .وفي
ظل هذه الظروف فقد ا�ستقر الو�ضع االقت�صادي الكلي
في المملكة ،كما �أن التغيرات الهيكلية في االقت�صاد
في طريقها نحو تحقيق ر�ؤية المملكة  .2030و�إننا على
ثقة ب�أن الخطوات الحثيثة لحكومتنا الر�شيدة والمجل�س
االقت�صادي الأعلى �ست�ؤتي ثمارها على المدى المنظور،
و�سينعك�س ذلك على المناخ اال�ستثماري المحلي ويدعم
�أعمال ال�شركة في تحقيق العوائد وتعظيم قيمة حقوق
الم�ساهمين .كما نرى �أن جهود الحكومة المبذولة
وتركيزها على تحقيق اال�ستدامة والتوازن في المالية
العامة مفيد للأعمال ويدعم عمليات اتخاذ القرار.
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وكان الو�ضع االقت�صادي مماث ًال في العديد من �أ�سواق
الت�صدير لدينا ،ال �س ّيما في دول مجل�س التعاون
الخليجي وكذلك في المناطق الأخرى التي نعمل فيها.
ففي م�صر� ،أدت الآثار الناتجة عن تحرير الجنيه
الم�صري ورفع الدعم عن الوقود في الفترة الما�ضية
�إلى �أن تفقد العملة المحلية �أكثر من ن�صف قيمتها ،ما
�أثر �سلب ًا على تكاليف الإنتاج .وعلى الرغم من ذلك
فقد وا�صلت �شركتنا �أن�شطتها االعتيادية في ال�سوق
المحلي مع اال�ستمرار في زيادة �صادراتها �إلى مختلف
البلدان في جميع �أنحاء القارة الأفريقية.
وفي الهند �شهد االقت�صاد المحلي حاالت تراجع في
النمو ب�سبب الت�أثيرات الم�ستمرة لقرار الحكومة منع
تداول بع�ض العمالت المحلية وحالة الغمو�ض المرتبطة

التقرير السنوي 2018

بفر�ض �ضريبة جديدة .وبالرغم من ذلك ف�إن منطقة
�شرق �آ�سيا والمحيط الهادئ ال تزال واحدة من �أ�سرع
مناطق البلدان النامية نمو ًا في العالم .وحتى في ظل
ظهور بوادر جديدة للنمو االقت�صادي واحتمال وجود
المزيد من الفر�ص التجارية المختلفة ،ف�إن هوام�ش
الربح تبقى تحت �ضغط �شديد ب�سبب المناف�سة القوية
في الأ�سواق.
وقد بلغت الإيرادات الإجمالية للزامل لل�صناعة للعام
المالي  2018مبلغ  4313,6مليون ريال �سعودي ،مقابل
 4403,9مليون ريال �سعودي في عام  ،2017وذلك
بانخفا�ض قدره  ،%2كما بلغ �إجمالي الربح 706,4
مليون ريال �سعودي ،مقابل  908,2مليون ريال �سعودي
للعام ال�سابق ،وذلك بانخفا�ض قدره .%22,2
وبلغ �صافي الخ�سارة بعد الزكاة وال�ضريبة 139,9

مليون ريال �سعودي ،مقابل �صافي ربح قدره 105
ماليين ريال �سعودي للعام ال�سابق .ويعود ال�سبب في
ت�سجيل �صافي خ�سارة خالل عام � 2018إلى ت�أثير
تطبيق المعيار المحا�سبي ( )IFRS 9مما �أدى �إلى
زيادة قيد مخ�ص�صات بمبلغ  111مليون ريال لمقابلة
المخاطر المحتملة في تح�صيل بع�ض الذمم المدينة
(خ�سائر ائتمانية متوقعة) ،وانخفا�ض ملمو�س في
هوام�ش الأرباح الإجمالية في كافة قطاعات ال�شركة
ب�سبب انخفا�ض المبيعات المحلية ،وزيادة تكاليف
المدخالت ،والمناف�سة ال�شر�سة التي �أدت �إلى ال�ضغط
على �أ�سعار البيع وانخفا�ضها ب�شكل ملمو�س ،وارتفاع
تكاليف التمويل ،وارتفاع الخ�سائر في ح�صة في نتائج
�شركات زميلة وم�شروع م�شترك� ،إ�ضافة �إلى خ�سارة
من ا�ستبعاد ح�صة ال�شركة ومخ�ص�ص انخفا�ض في
قيمة مبالغ م�ستحقة من العمليات المتوقفة.
من جهة ثانية ،بلغت خ�سارة ال�سهم الواحد 2,33
ريال �سعودي ،مقابل ربحية قدرها  1,75ريال �سعودي
للعام ال�سابق .كما انخف�ضت حقوق الم�ساهمين بن�سبة
 %4,13لت�صل �إلى  1624,1مليون ريال �سعودي مقارنة
مع  1876,4مليون ريال �سعودي لعام .2017

وفي �ضوء النتائج المالية المحققة خالل العام ،فقد
قرر مجل�س �إدارة ال�شركة التو�صية للجمعية العامة
بعدم توزيع �أرباح نقدية عن العام المالي  ،2018وذلك
من �أجل دعم المركز المالي لل�شركة.
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�ست�ستمر نتائجنا بالت�أثر بالمناخ االقت�صادي
الم�ضطرب ال�سائد في المنطقة والتحديات العديدة
المتمثلة في و�ضع االقت�صاد الكلي ،والتذبذب في
�أ�سعار ال�سلع والمواد والعمالت المختلفة ،وانخفا�ض
الدعم ،وا�شتداد حدة المناف�سة .وال �شك في �أن �سيا�سة
الحكومة الإنفاقية الحكيمة من جهة ،ومتانة االقت�صاد
ال�سعودي و�صالبة مرتكزاته من جهة �أخرىُ ،ت�ش ّكل
عنا�صر �إيجابية مهمة تحدونا �إلى التطلع بثقة وتفا�ؤل
للأعوام المقبلة.
تتم ّيز منتجات وخدمات الزامل لل�صناعة بالمكانة
العالية وال�سمعة المرموقة في كافة الأ�سواق التي
تعمل فيها ال�شركة .وتتمتع الزامل لل�صناعة بمكانة
را�سخة باعتبارها �شركة رائدة في كافة المجاالت
والأن�شطة ال�صناعية التي تمار�سها ،والتي تتراوح من
منتجات وخدمات �أجهزة التكييف والتبريد �إلى المباني
الحديدية و�أبراج النقل واالت�صاالت ومعدات المعالجة
ال�صناعية �إلى المواد العازلة والمباني والمنتجات
الخر�سانية المتنوعة .كما وا�صلت �شركتنا في عام
 2018اتخاذ المبادرات لتقديم منتجات بتقنيات
حديثة وخدمات مبتكرة تعود بالنفع الكبير على
عمالئنا .و�سوف تظل الزامل لل�صناعة ملتزمة بهذه
اال�ستراتيجية الناجحة التي تهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى
تلبية متطلبات العمالء الحالية والم�ستقبلية.
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عالوة على ذلك ،ف�إننا في مجل�س الإدارة تبن ّينا
�أي�ض ًا تحقيق مكا�سب مجتمعية و�أن ُنولي الم�س�ؤولية
المجتمعية اهتمامنا ون�ضعها ن�صب �أعيننا ،حيث تبنت
ال�شركة عدة مبادرات مجتمعية عززت دورها في خدمة
المجتمع ،و�سوف يتوا�صل عملنا في هذا الم�ضمار
تكري�س ًا للم�س�ؤولية المجتمعية لل�شركة.
وقد وا�صل مجل�س �إدارة الزامل لل�صناعة �أداء واجباته
خالل العام  2018ل�ضمان �إدارة عمليات ال�شركة وفق
�أف�ضل �أ�ساليب الحوكمة الم�ؤ�س�سية ،حيث ُتعد الحوكمة
جزء ًا ال يتجز�أ من القيم الأ�سا�سية لل�شركة ،كما ن�ضمن
التزامنا بمبادئ الحوكمة وال�شفافية من خالل توجيه
ومتابعة �إدارة المراجعة الداخلية في ال�شركة .ويعمل
فريق �إدارة المراجعة الداخلية با�ستمرار ل�ضمان
تبني �أف�ضل الممار�سات العالمية وتطبيق وانتهاج

�أعلى معايير ال�شفافية والحوكمة في كافة قطاعات
ومجاالت �أعمالنا .وفي هذا ال�ش�أن ،ف�إننا ن�سعى كذلك
لمتابعة وتطبيق جميع تو�صيات هيئة ال�سوق المالية من
�أجل �ضمان وجود بيئة تجارية ذات م�صداقية عالية
للم�ستثمرين والم�ساهمين.
وختام ًا �أود �أن �أعرب – با�سم مجل�س الإدارة – عن
خال�ص ال�شكر وعظيم التقدير لجميع العاملين في
قطاعات الزامل لل�صناعة على جهودهم المتوا�صلة
لتعزيز مكانة ال�شركة ،ولعمالئنا على ثقتهم في قدراتنا
ومنتجاتنا ،وللم�ساهمين الأفا�ضل الذين �أولونا تلك
الثقة الغالية والم�س�ؤولية الكبيرة التي نعتز بها ،والتي
تحفزنا على بذل �أق�صى الجهود لتحقيق �أهداف
ال�شركة وا�ستراتيجياتها وتطلعاتها.
خالد عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير
مجلس اإلدارة
لعام 2018م
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السادة  /مساهمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره الســنوي الــذي يســتعرض فيــه أداء
شــركة الزامــل لالســتثمار الصناعــي (الزامــل للصناعــة) وكافــة نشــاطاتها
ً
وملخصــا عــن
واســتثماراتها داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية،
الوضــع العــام للشــركة خــال العــام  2018وذلــك مــن خــال قطاعاتهــا
الصناعيــة :التكييــف والحديــد والمــواد العازلــة واألخــرى.
كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  2018/12/31بمــا فــي ذلك تقرير مراقبي الحســابات
الســادة /إرنســت ويونــغ ،وقوائــم المركــز المالــي والدخــل والتغيــرات فــي
حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة والمالحظــات علــى هــذه القوائــم
للعــام المذكــور.
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1

الوضع العام

ً
تراجعا في أداء جميع قطاعات الشركة بسبب انخفاض المبيعات
شهدت الزامل للصناعة خالل العام 2018

المحلية ،وزيادة تكاليف المدخالت ،والمنافسة الشرسة التي أدت إلى الضغط على أسعار البيع وانخفاضها
بشكل ملموس مما أثرت على الهوامش اإلجمالية.

2

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها

تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام  1998ويقع مقرها الرئيسي في

الدمام بالمملكة العربية السعودية .وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ومجموعة صناعية وإنتاجية
رائدة تقوم بتوفير أنظمة وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة
اإلنشاءات العالمية.

تقوم الزامل لل�صناعة ببيع منتجاتها في �أكثر من
� 90سوق ًا عالمية ،وتمار�س �أن�شطتها من خالل �أربعة
قطاعات رئي�سية وهي قطاع الحديد ،قطاع تكييف
الهواء ،قطاع المواد العازلة ،وقطاع ال�صناعات
الخر�سانية .وتملك ال�شركة ح�ص�ص الأغلبية في عدد
من ال�شراكات اال�ستراتيجية� ،إلى جانب امتالكها
للعديد من ال�شركات الأخرى .يعمل في الزامل
لل�صناعة �أكثر من  11,000موظف في  55دولة.
انطالق ًا من ر�ؤيتها اال�ستراتيجية لدعم وتطوير
ال�صناعات المحلية في المملكة العربية ال�سعودية،
اختارت الزامل لل�صناعة التركيز على مجاالت
متخ�ص�صة في قطاعات البناء والإن�شاءات والهياكل
الإن�شائية والمنتجات ال�صناعية .جميع الأن�شطة
والعمليات الت�صنيعية في قطاعات الزامل لل�صناعة
حا�صلة على �شهادات الأيزو العالمية للجودة ال�شاملة،
كما تح�صل قطاعات و�شركات الزامل لل�صناعة على
ال�شهادات والجوائز المتميزة با�ستمرار تقدير ًا لجودة
منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعمالئها� ،إلى جانب
ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة
والعمليات ال�صناعية المتقدمة
تملك قطاعات الزامل لل�صناعة مرافق ت�صنيعية في
كل من المملكة العربية ال�سعودية ،والإمارات العربية
المتحدة ،وم�صر ،والهند ،وفيتنام .وتقوم �شركاتنا
ب�إنتاج وت�صنيع العديد من المنتجات والمواد والأنظمة
الهند�سية المبتكرة ،وتقديم الحلول والخدمات
المتخ�ص�صة لجميع العمالء ال�ستخدامها في مختلف
مراحل البناء والت�شييد.

 | 12نبذة عن الشركة

وت�شمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:
■

■المباني الحديدية �سابقة الهند�سة والهياكل
الإن�شائية الفوالذية

■

■�أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات
التركيب وال�صيانة والت�شغيل

■

■معدات المعالجة ال�صناعية

■

■�أبراج نقل الطاقة واالت�صاالت والعوار�ض
المفرغة والم�سطحات الحديدية

■

■المباني الخر�سانية الجاهزة

■

■المواد العازلة من الفيبرجال�س وال�صوف
ال�صخري

■

■الأنابيب المعزولة

■

■الألواح المح�صورة العازلة للحرارة

■

■�أنظمة �أتمتة و�إدارة المباني ونظم الأمن والحماية

■

■�صيانة وفح�ص الم�شاريع ال�صناعية

■

■تنفيذ الم�شاريع الإن�شائية المتكاملة

التقرير السنوي 2018

اﻟﺪﻣﺎم

98

19

الدمام

11,000+

موظف

توفر الزامل لل�صناعة حلول المباني ال�شاملة لكافة
عمالئها .ومن خالل قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز
قدراتنا لنكون م�صدر متكامل لتلبية االحتياجات
الخا�صة بم�شاريع البناء حول العالم ،بدء ًا من الخدمات
الهند�سية �إلى ت�صنيع وتوريد المنتجات ال�صناعية
و�أنظمة التحكم البيئي� ،إ�ضافة �إلى خدمات التركيب
والدعم الفني ال�شاملة.

99
دولة

�أ�سهم �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي متاحة
للتداول في �سوق الأ�سهم ال�سعودية لجميع المواطنين
والخليجيين والم�ستثمرين الأجانب �سواء المقيمين �أو
الم�ؤهلين .يتم تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق المالية
ال�سعودية (تداول) با�سم "الزامل لل�صناعة" بالرمز
(� )2240أو الرمز الدولي ( )SA0007879410منذ
مطلع عام  .2002للح�صول على مزيد من المعلومات
يمكن زيارة موقع.www.tadawul.com.sa :
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قطاع

الحديد

ُتمثل شركة الزامل للحديد القابضة
المحدودة قطاع الحديد في الزامل
للصناعة .تأسست الزامل للحديد في عام
ً
ُ 1977
حاليا من الشركات العالمية
وتعد
الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية
والمورد األول في
سابقة الهندسة
ّ
منطقة الشرق األوسط للهياكل اإلنشائية
الفوالذية والهياكل الحديدية لحامالت
األنابيب وأوعية الضغط واألبراج الحديدية
المجلفنة لنقل الطاقة واالتصاالت
والعوارض المفرغة والمسطحات
الحديدية ،واأللواح المحصورة.
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تبلغ الطاقة الإنتاجية للزامل للحديد �أكثر من
 555,000طن متري �سنوي ًا من الحديد ال ُم�صنعّ
للمباني والهياكل الحديدية ذات االرتفاعات المنخف�ضة
والعالية المتعددة الأدوار لال�ستخدامات والتطبيقات
ال�صناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه
والع�سكرية وفي دعم م�شاريع البنى التحتية والم�شاريع
التطويريةُ .تباع منتجات الزامل للحديد في �أكثر من
 90دولة حول العالم من خالل �شبكة مكاتب مبيعات
وتمثيل متخ�ص�صة وبنائين معتمدين ووكالء وموزعين.
يتم ت�سويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات
�شاملة لعمالء ال�شركة من خالل �شبكة المكاتب الوا�سعة
التي ت�صل �إلى �أكثر من  53مكتب مبيعات �إقليمي ًا في
 31دولة� ،إ�ضافة �إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين
والوكالء والموزعين .وجميع هذه المرافق مزودة
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ب�أحدث التجهيزات وت�ضم �أف�ضل الكوادر الهند�سية
والفنية الم�ؤهلة لتوفير خدمات �سريعة و�شاملة للعمالء،
ف�ض ًال عن خدمات ما بعد البيع.
تقع الم�صانع الرئي�سية للزامل للحديد في المدن
ال�صناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة
العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة �إلى م�صانعها الأخرى في
كل من م�صر وفيتنام والهند ور�أ�س الخيمة بدولة
الإمارات العربية المتحدة .كما توظف ما يزيد على
 600مهند�س ًا في �أق�سامها الهند�سية في كل من المملكة
العربية ال�سعودية وم�صر وفيتنام والهند والأردن.

التقرير السنوي 2018

كما ُتعد ال�شركة �أكبر مورد للألواح المح�صورة/
المح�ش ّوة في المملكة العربية ال�سعودية ،حيث ُتنتج �أكثر
من  1,5مليون متر مربع �سنوي ًا من الألواح المح�صورة
الم�صنوعة من رغوة البولي يوريثان ال�صلبة وال�صوف
ال�صخري وفق ًا للمعايير والموا�صفات القيا�سية الدولية.
تقدم ال�شركة �أي�ض ًا الخدمات الهند�سية والحلول
المتكاملة في مجال توريد وتركيب �أغطية الأ�سقف
و�صفائح الجدران المعدنية ،بما في ذلك الأع�ضاء
الثانوية والملحقات الأخرى للمباني الجديدة والمعدلة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعمل ال�شركة في مجال �صيانة
وفح�ص الم�شاريع ال�صناعية .وتُلبي ال�شركة
احتياجات العمالء الذين يبحثون عن م�صدر واحد
موثوق لتوفير حلول المباني الحديدية لم�شاريعهم
ال�صناعية والتجارية ،حيث توفر الخدمات الهند�سية
والإن�شائية والم�شتريات لم�شاريع العمالء من قطاعات
ال�سوق المختلفة� ،إ�ضافة �إلى ت�صميم وت�صنيع وتوريد
وتركيب المباني الحديدية ،وتنفيذ الأعمال المدنية
والخر�سانية المتعلقة بها ،وتوريد �أنظمة الإنذار
ومكافحة الحريق ،والمواد المعمارية ،وتنفيذ الأعمال
الكهربائية والميكانيكية ال�شاملة �ضمن عقود نظام
ت�سليم المفتاح وذلك من خالل فريق عمل محترف
وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في �إدارة
وتنفيذ الم�شاريع المختلفة.
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قطاع

تكييف الهواء
ُتمثل شركة الزامل للمكيفات القابضة
المحدودة قطاع تكييف الهواء في
الزامل للصناعة .تأسست شركة الزامل
للمكيفات في عام  1974وكان أول
مصنع لمكيفات الهواء في المملكة
العربية السعودية .توسعت الشركة خالل
ً
حاليا من
العقود األربعة الماضية لتصبح
الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة
تكييف الهواء واألولى في منطقة الشرق
األوسط .تقوم مكيفات الزامل بتصميم
وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة
تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء
ابتداء من مكيفات الغرف إلى المكيفات
ً
المجزأة إلى المكيفات المركزية الضخمة
والمبردات ( )Chillersووحدات مناولة
ّ
الهواء للتطبيقات واالستخدامات التجارية
والصناعية المتخصصة.
الهواء
الشركة
تكييف
قطاععن
 | 18نبذة
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ت�س ّوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت
�أ�سماء تجارية مختلفة وفق ًا لمتطلبات الأ�سواق
العالمية .تقع م�صانع مكيفات الزامل في الدمام
بالمملكة العربية ال�سعودية والهند .كما تنتج ال�شركة
�أي�ض ًا �ضمن برنامج م�صن ّعي المعدات الأ�صلية
( )Original Equipment Manufacturerمكيفات
ب�أ�سماء تجارية عديدة لأهم ال�شركات العالمية
ال ُم�ص ّنعة لمكيفات الغرف ،والمكيفات المجز�أة
(�سبليت) ،و�أجهزة التكييف المجز�أة المركزية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تُوفر ال�شركة منذ عام 1975

خدمات �صيانة �أجهزة ومعدات تكييف الهواء ،حيث
يوجد لديها ما يزيد على  2,500فني تكييف و�صيانة
ينت�شرون في  18فرع ًا في مختلف �أنحاء المملكة
العربية ال�سعودية �إ�ضافة �إلى فروع �أخرى في دول
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مجل�س التعاون الخليجي .كما تملك ال�شركة قرابة
 500مركبة لتقديم خدمات ال�صيانةُ ،مجهزة
بالأدوات والمعدات وقطع الغيار ال�ضرورية لت�صليح
وخدمة جميع �أجهزة التكييف والتبريد من مختلف
العالمات التجارية .كما تقدم ال�شركة برامج ال�صيانة
الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها ،التي تهدف
�إلى توفير فحو�صات منتظمة للحفاظ على �أجهزة
تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة ق�صوى .وتملك
ال�شركة �أي�ض ًا مراكز لبيع قطع غيار �أجهزة التكييف
والتبريد ،كما تقدم خدمات �صيانة دورية وعقود
�صيانة �سنوية للعديد من البنوك وال�شركات ال�صناعية
وقطاع النفط والغاز والم�ؤ�س�سات التجارية المختلفة
والمنازل� ،إ�ضافة �إلى خدمات ال�صيانة والت�صليح
للعمالء العاديين.

التقرير السنوي 2018

كما تقدم ال�شركة من خالل مركز التدريب الفني
التابع لها مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية
للفنيين والمهند�سين التابعين لمكيفات الزامل �إلى
جانب موظفي الوكالء والمقاولين وال�شركات الكبرى.
وتملك ال�شركة مركز (اختبار) ،وهو �أول مختبر
م�ستقل لفح�ص �أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئي
يتم �إطالقه في ال�شرق الأو�سط في عام  ،1984وهو
معتمد من مختبرات ( )ETLالأمريكيةُ .يوفر هذا
المركز الفريد من نوعه في منطقة ال�شرق الأو�سط
مجموعة من االختبارات والفحو�ص المتعلقة ب�أداء
وكفاءة �أجهزة التكييف المختلفة والمبردات ال�ضخمة
لال�ستخدامات التجارية وال�صناعية المتخ�ص�صة،
�سواء �أكانت منتجة محلي ًا �أم م�ستوردة من الخارج.
و ُي�سهم (اختبار) في دعم منتجات مكيفات الزامل
و�أن�شطة الأبحاث والتطوير ،والت�سريع في عمليات
طرح منتجات جديدة مبتكرة محلي ًا و�إقليمي ًا متوافقة
مع �أعلى معايير الجودة العالمية.
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وفي عام � ،2010أطلقت �شركة الزامل للمكيفات
�أول عالمة تجارية �سعودية للطالءات العالية الجودة
والأداء لمقاومة ال�صد�أ والت�آكل (،)ResisTec
الم�صممة خ�صي�ص ًا لال�ستخدام في منتجات ومكونات
�أجهزة التكييف المختلفة .وقد طورت ال�شركة طالءات
" "ResisTecبمقاومة عالية للت�آكل لحماية �أجهزة
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،والم�ساعدة في خف�ض
تكاليف ت�شغيل وا�ستهالك الأجهزة ،وتوفير خيارات
جديدة للعمالء الختيار منتجات وخدمات عالية
الجودة تُ�سهم في رفع الإنتاجية وخف�ض التكاليف.
وتوفر هذه المنتجات المبتكرة وال�صديقة للبيئة حماية
�شاملة لأجهزة ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف
�ضد ال�صد�أ والت�آكل دون ت�أثير يذكر على �أداء ملفات
التبريد ومكونات هذه الأجهزة .كما ُ�صممت هذه
الطالءات ب�شكل خا�ص لإطالة دورة حياة المنتج
وتقليل �أعطال الأجهزة خا�صة في ظل الظروف الجوية
القا�سية في منطقة ال�شرق الأو�سط.
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بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقدم ال�شركة حلول الطاقة
ال�شم�سية والمباني الخ�ضراء ال�صديقة للبيئة منذ
عام  ،2012حيث تتجه المزيد من م�شاريع المباني
الخ�ضراء نحو الطاقة ال�شم�سية النظيفة .وبقيادة
فريق من المتخ�ص�صين في هذا المجال ،ف�إن ال�شركة
لديها خبرة وا�سعة في مجال الخدمات والحلول
الهند�سية ،وتوفير المواد والمنتجات الالزمة ،والبناء
والإن�شاءات ،والخدمات التحديثية .كما تملك ال�شركة
عالقات وثيقة مع ال�شركات الرائدة من مختلف
�أنحاء العالم لت�صنيع وتوريد منتجات و�أنظمة الطاقة
ال�شم�سية ،والمحوالت الكهربائية ،والبطاريات،
والألواح ال�ضوئية ،وال�سخانات الحرارية ،مع �شهادات
اعتماد في ال�سالمة والجودة العالمية.
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وتملك �شركة الزامل للمكيفات مرافق خا�صة في كل
من الدمام وينبع لت�صميم وت�صنيع �أنظمة م�سالك
تكييف الهواء ذات الجودة العالية� ،إ�ضافة �إلى
غيرها من المنتجات ذات ال�صلة ،وذلك با�ستخدام
�أحدث التقنيات الت�صنيعية و�أجهزة التحكم الرقمي
با�ستخدام الحا�سوب .كما توفر ال�شركة حلول تنظيف
وتعقيم �شبكات م�سالك تكييف الهواء با�ستخدام
�أحدث التقنيات لتح�سين جودة الهواء والكفاءة
الت�شغيلية لأجهزة التكييف.

كما توفر ال�شركة خدمات متكاملة للأنظمة
الكهرو�ضوئية ،بما في ذلك تحويل الطاقة ،والتوزيع
الكهربائي ،والر�صد والمراقبة ،والإ�شراف ،والدعم
الفني� ،إ�ضافة �إلى حلول �شاملة ابتدا ًء من مخرجات
�ألواح الطاقة ال�شم�سية �إلى ربط ال�شبكة مع �أنواع
مختلفة من الأنظمة.
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قطاع

المواد العازلة

تعمل الزامل للصناعة في قطاع المواد
العازلة من خالل شركة مجموعة العزل
الخليجية (شركة سعودية مساهمة
مقفلة) ،حيث تمتلك الزامل للصناعة
حصة سيطرة تبلغ  %51من رأس مال
الشركة .وتتألف المجموعة من :الشركة
العربية للمواد العازلة من الفيبرجالس
المحدودة (أفيكو) ،وشركة المصنع
السعودي لصناعة الصوف الصخري،
وشركة المصنع السعودي لعزل األنابيب.
تتمتع هذه الشركات بسمعة ممتازة في
مختلف األسواق المحلية واإلقليمية
لما تقدمه من المنتجات العالية الجودة
والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري
للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى
المعايير العالمية.
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تملك �شركة مجموعة العزل الخليجية �شراكة

ا�ستراتيجية مع �شركة �أوينز كورننج (Owens

 )Corningالأمريكية� ،إحدى ال�شركات العالمية الرائدة
في تقنية عوازل الفيبرجال�س .وتقوم بت�صنيع المواد
العازلة من الألياف الزجاجية ذات الجودة العالية
لال�ستخدامات ال�صناعية والتجارية .وهي �أي�ض ًا
ال ُم�ص ِّنع الوحيد للمواد العازلة من الفيبرجال�س في
المملكة العربية ال�سعودية .وت�شابه منتجاتها وخدماتها
ذات الجودة العالية مثيالتها في كل من الواليات
المتحدة و�أوروبا.
كما تزود المجموعة منذ عام  1992الأ�سواق المحلية
والعالمية بمختلف �أ�شكال مادة ال�صوف ال�صخري
العازلة ،التي ُتعد واحدة من �أكثر المنتجات فعالية
والم�ستخدمة على نطاق وا�سع في المواد العازلة
للحرارة وال�صوت والحريق .وت�صل الطاقة الإنتاجية
لل�شركة من مادة ال�صوف ال�صخري �إلى 65,000
طن �سنوي ًا ،وهو ما ي�شكل  80في المئة من �إنتاج

 | 26قطاع المواد العازلة

ال�سعودية و 55في المئة من �إنتاج منطقة الخليج،
وذلك باال�ستعانة ب�أحدث ما تو�صلت �إليه التقنية في
هذا المجال ،حيث يقوم على ت�شغيل الم�صنع كوادر
فنية م�ؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم �أف�ضل المنتجات
والخدمات للعمالء.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم المجموعة بت�صميم وت�صنيع
الأنظمة العازلة وم�سبقة ال�صنع للأنابيب الم�ستخدمة
فوق و�أ�سفل �سطح الأر�ض و�أنابيب التبريد والت�سخين
وغيرها منذ عام  .1983كما تقوم ب�إنتاج منتجات
الأنابيب المعزولة والبولي �إيثلين العالية الجودة
لتلبية االحتياجات الخا�صة للعمالء .وتوفر المجموعة
لعمالئها الم�ساعدة الفنية في الموقع وخدمات
الإ�شراف على التركيب� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تملك
ال�شركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد
بوا�سطة الحا�سب الآلي با�ستخدام برمجيات خا�صة،
حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في
الأنبوب المعدني الناقل� ،إ�ضافة �إلى الحركة المحورية
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التي توفر بيانات الت�صميم الرئي�سي و�إذا كانت هناك
�ضرورة لفوا�صل التمدد .يمكن ا�ستخدام �أنابيب البولي
�إثيلين عالية الكثافة ( )HDPEالتي تنتجها المجموعة
في مختلف التطبيقات والم�شاريع بما في ذلك �أنظمة
ال�صرف ال�صحي ،و�أنظمة الريّ  ،و�أنابيب الغاز،
و�شبكات المياه وغيرها.
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قطاع

الصناعات
الخرسانية
ُتمثل شركة الربيعة والنصار والزامل
للصناعات الخرسانية المحدودة قطاع
الصناعات الخرسانية في الزامل للصناعة،
حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة قدرها
 %50في الشركة .تقوم الشركة بتصميم
وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة
التي ُتستخدم في العديد من التطبيقات
مثل المشاريع السكنية والمدارس
والمجمعات التجارية والمصانع والجسور
واألسوار وغيرها .كما تقوم بإنتاج تشكيلة
واسعة من المنتجات الخرسانية األخرى.

الصناعات الخرسانية
قطاععن الشركة
 | 28نبذة
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يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة (:)Subsidiaries

اسم الشركة التابعة

رأس المال

شركة الزامل للحديد القابضة  -وشركاتها التابعة:

حصة الملكية

النشاط

الدولة محل العمليات الدولة محل التأسيس

 250مليون ريال
 50مليون ريال
 75مليون ريال
 70مليون ريال
 55مليون ريال
 25مليون ريال
 1مليون ريال
 2مليون ريال
� 250ألف جنيه

%100

ال�سعودية
قاب�ضة
ال�سعودية
مباني حديدية
ال�سعودية
هياكل �إن�شائية فوالذية
ال�سعودية
�أبراج طاقة وات�صاالت
ال�سعودية
معدات معالجة
ال�سعودية
�ألواح مح�شوة معزولة
�إدارة م�شاريع قطاع الحديد ال�سعودية
ال�سعودية
فح�ص و�صيانة
م�صر
مباني حديدية

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
م�صر

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

3

شركة الزامل للمباني الحديدية

 1مليون ريال
 173مليون ريال
 101مليون ريال
 35,7مليون ريال
� 500ألف ريال
 1مليون ريال
 1مليون ريال
� 270ألف دينار

%100

قاب�ضة
مكيفات الهواء
مكيفات الهواء
�صيانة وخدمات
فح�ص واختبار
تبريد مناطق مركزي
خدمات هند�سية فنية
�صيانة وخدمات

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
البحرين

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
البحرين

 100مليون جنيه

%100

مباني حديدية

م�صر

م�صر

4

زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد

 12,5مليون ريمبي

%100

مباني حديدية

ال�صين

ال�صين

5

كول الين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش

� 100ألف يورو

%100

�إدارة ا�ستثمارات

النم�سا

النم�سا

6

زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد

 886,1مليون روبيه

%100

مباني حديدية

الهند

الهند

7

زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد

 51,2مليون روبيه

%100

مكتب هند�سي

الهند

الهند

8

الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري

9

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (ذ.م.م).

 10مليون ريال

%100

عوازل �صوف �صخري

ال�سعودية

ال�سعودية

10

شركة الزامل للصناعات الحديدية (ذ.م.م).

 5مليون درهم

%100

قاب�ضة

الإمارات

الإمارات

 20مليون درهم

%100

مباني حديدية

الإمارات

الإمارات

11

شركة الزامل للهياكل اإلنشائية الفوالذية

 10مليون دوالر

%100

هياكل فوالذية

م�صر

م�صر

12

زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد

 13,7مليون روبيه

%100

�إدارة م�شاريع قطاع الحديد الهند

الهند

13

زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد

 23,5مليون روبيه

%100

تقنية المعلومات

الهند

الهند

14

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

 8,14مليون ريال

%100

تدريب �صناعي

ال�سعودية

ال�سعودية

15

شركة العزل الثانية المحدودة

� 50ألف ريال

%100

ت�سويق مواد عازلة

ال�سعودية

ال�سعودية

16

زامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد

 1372,7مليون روبيه

%100

مكيفات الهواء

الهند

الهند

17

شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة

 1مليون ريال

%100

�إدارة م�شاريع التبريد

ال�سعودية

ال�سعودية

18

شركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا (برايفت ليمتد)

 1دوالر �سنغافوري

%100

قاب�ضة

�سنغافورة

�سنغافورة

19

زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد

 13,2مليون دوالر

%92,27

مباني حديدية

فيتنام

فيتنام

20

مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقفلة) – وشركاتها
التابعة:

 21,1مليون ريال

%51

قاب�ضة

ال�سعودية

ال�سعودية

21

شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب

 7,2مليون ريال

%51

�أنابيب معزولة

ال�سعودية

ال�سعودية

 22شركة بتروكيم الزامل المحدودة

 2مليون ريال

%50

�أفران حرارية

ال�سعودية

ال�سعودية

شركة الزامل هدسون المحدودة

 2مليون ريال

%50

مبادالت حرارية

ال�سعودية

ال�سعودية

1

�شركة الزامل للمباني الحديدية �سابقة الهند�سة
�شركة الزامل للهياكل الإن�شائية الفوالذية
�شركة الزامل للأبراج والجلفنة
�شركة الزامل لمعدات المعالجة
�شركة مكونات البناء
�شركة الزامل للإن�شاءات الحديدية
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة الم�شاريع ال�صناعية
�شركة التركيبات المعدنية والمقاوالت (�ش.م.م).
2

شركة الزامل للمكيفات القابضة – وشركاتها التابعة:

�شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية
�شركة الزامل للمكيفات المركزية
�شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد
�شركة اختبار المحدودة
ال�شركة ال�شرقية للتبريد المركزي المحدودة
�شركة الزامل لخدمات الطاقة
�شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م.

23

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

�إن جزء من ح�ص�ص ال�شركة الأم في ال�شركات التابعة خارج ال�سعودية فقط �أعاله م�سجلة ب�أ�سماء بع�ض �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيين كم�ساهمين
مر�شحين بالنيابة عن ال�شركة الأم ،وذلك نظر ًا للمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة.
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استثمارات الشركة

3

تتألف االستثمارات في الشركات المرتبطة

تتألف االستثمارات في الشراكات المشتركة

 .1ح�صة بن�سبة  %50في �شركة الربيعة والن�صار
والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة ،ويقع
مركزها الرئي�سي في مدينة الريا�ض .وتزاول �إنتاج
المنتجات الخر�سانية الجاهزة.

 .1ح�صة بن�سبة  %51في �شركة ال�شرق الأو�سط
لمكيفات الهواء المحدودة ،ويقع مركزها الرئي�سي
في مدينة الدمام .وتقوم ببيع وت�سويق مكيفات
الهواء.

.2ح�صة بن�سبة  %25في �شركة الطاقة المركزية
(�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة) وتقع في مملكة
البحرين .ن�شاط ال�شركة الرئي�سي هو توزيع خدمات
المرافق بما في ذلك تبريد المناطق وتحلية مياه
البحر ومعالجة مياه ال�صرف ال�صحي وتوليد الطاقة
والخدمات الأخرى ذات العالقة.

تت�ألف اال�ستثمارات المتاحة للبيع
( )Available for Sale Investmentsمما يلي:

( )Associatesمما يلي:

.3ح�صة بن�سبة  %20,83في �شركة �آي �آي بي بيبر
كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان ،ون�شاطها
الرئي�سي �إنتاج المناديل الورقية.

( )Joint Venturesمما يلي:

.1ح�صة بن�سبة  %2,11في �شركة كنان الدولية
للتطوير العقاري المحدودة .وتتمثل ن�شاطات ال�شركة
الرئي�سية باال�ستثمار في العقارات ك�شراء و�إن�شاء
وت�أجير الأرا�ضي والمباني.

وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة

4

أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:

أ)

ا�ستمرار العمل على زيادة مردود
والتو�سع في الن�شاطات المكملة
( )Adjacenciesلقطاعات
ال�شركة في المناطق الجغرافية
التي تعمل فيها ،وذلك لزيادة
قدرة ال�شركة على التحكم في
�سل�سلة القيم الم�ضافة (Value
 )Chainمما ُي ّ
عظم فر�ص تحقيق
عوائد �أف�ضل لل ُمالك.

ب)

ا�ستمرار جهود تر�شيد
الم�صاريف ورفع الكفاءة
الإنتاجية �إ�ضافة �إلى �إدارة النقد
التي �ستُم ِّكن ال�شركة من تح�سين
المركز المالي وتحقيق عوائد
�أف�ضل لل ُمالك.

ج)

تحجيم بع�ض الن�شاطات (Right

 )Sizingلتعظيم المردود
وتخفي�ض التكاليف
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5

النتائج المالية

بلغ إجمالي اإليرادات  4313,7مليون ريال سعودي

بنهاية  2018/12/31بانخفاض قدره  90,2مليون ريال

سعودي منخفضة بنسبة ( %)233,2مقارنة بالعام
ً
أرباحا صافية بلغت 105
 2017والتي حققت خاللها

سعودي منخفضة بنسبة ( %)2مقارنة مع العام 2017

مليون ريال سعودي .وقد بلغ صافي خسائر السهم

الشركة خسائر صافية بلغت ( )139,9مليون ريال

ريال سعودي مقارنة بربح للسهم الواحد بلغ  1,75ريال

البالغة  4403,9مليون ريال سعودي .كما حققت

الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى ()2,33
سعودي

ويبين الجدول التالي ن�سبة كل ن�شاط رئي�سي من �إجمالي الإيرادات ال�سنوية:
البيان

2018

2017

التغير

قطاع التكييف

%49,6

%44,7

%8,7+

قطاع الحديد

%43,7

%48,7

%12,2-

قطاع المواد العازلة

%7,0

%6,8

%0,9+

المركز الرئي�سي و�أخرى

%0,3-

%0,2-

%31,5+

%100

%100

أ) قائمة الدخل:
البيان (آالف الرياالت)

المبيعات

2018

2017

2016

2015

2014

4,313,649

4,403,850

4,929,230

5,488,595

5,455,419

تكلفة المبيعات

3,607,234

3,495,651

3,858,159

4,183,312

4,108,032

�إجمالي الربح

706,415

908,199

1,071,071

1,305,283

1,347,387

�إجمالي الم�صاريف

834,909

785,070

932,755

1,049,447

1,080,697

�صافي الإيرادات الأخرى

2,292

()2,298

30,677

29,321

19,908

الزكاة

13,631

15,813

22,612

22,150

26,258

�صافي الدخل

()139,833

105,018

146,381

263,007

260,340

ب) قائمة المركز المالي:

البيان (آالف الرياالت)

الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
ر�أ�س المال العامل
الأ�صول الأخرى طويلة الأجل
الأ�صول الثابتة
�إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
المطلوبات الأخرى
�إجمالي المطلوبات
ر�أ�س المال المدفوع
االحتياطيات والأرباح المبقاة
حقوق الأقلية
حقوق الم�ساهمين
�إجمالي الخ�صوم وحقوق الم�ساهمين

2018

2017

4,241,708
3,848,401

4,036,713
3,434,758

5,763,211
3,848,401
38,734
251,961

5,681,723
3,434,758
67,255
303,330

1,624,115
5,763,211

1,876,380
5,681,723

393,307
502,992
1,018,511

4,139,096
600,000
815,946
208,169
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601,955
555,122
1,089,888

3,805,343
600,000
1,064,703
211,677

2016

2015

2014

4,093,137
3,392,681

4,344,531
3,622,540

4,106,842
3,598,175

5,810,624
3,392,681
195,246
334,514

6,443,460
3,622,540
313,338
356,558

6,320,756
3,598,175
403,915
320,931

2,151,024
6,443,460

1,997,735
6,320,756

700,456
584,704
1,132,783

3,922,441
600,000
1,078,199
209,984

1,888,183
5,810,624

721,991
708,919
1,390,010

4,292,436
600,000
1,285,146
265,878

508,667
797,930
1,415,984

4,323,021
600,000
1,142,520
255,215

التقرير السنوي 2018

ج ) نتائج الأن�شطة الت�شغيلية:
البيان (آالف الرياالت)

2018

2017

التغير

المبيعات

4,313,649

4,403,850

()90,201

()2,0

تكلفة المبيعات

3,607,234

3,495,651

111,583

3,2

�إجمالي الربح من الت�شغيل

()18,667

226,540

()245,207

()108,2

م�صروفات الأعمال الرئي�سية

725,082

681,659

43,423

6,4

الخ�سارة من العمليات الرئي�سية

-

-

-

-

الإيرادات  /الم�صروفات الأخرى

107,535

105,709

1,826

1,7

يخ�صم :الزكاة �أو ال�ضريبة

13,631

15,813

()2,182

()13,8

�صافي الربح (الخ�سارة)

()139,833

105,018

()244,851

()233,2

يو�ضح الر�سم البياني التالي �صافي الدخل خالل الفترة من  2014لغاية :2018

نسبة التغير ()%

(آالف الرياالت)

صافي الدخل

يو�ضح الر�سم البياني التالي ربح ال�سهم الواحد خالل الفترة من  2014لغاية :2018

5,00

4,38
‘15

4,34
‘14

2,44

ربح السهم

(بالريال)

‘16

1,75

4,00
3,00
2,00
-

‘17

1,002,00-

2,33‘18

3,00-
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كما يو�ضح الر�سم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة لل�سنوات الخم�س الأخيرة:
(آالف الرياالت)
7,000,000

5,488,595

4,313,649

4,403,850

4,929,230

‘18

5,455,419

‘15

‘14

‘16

‘17

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

المبيعات اإلجمالية

2,000,000
1,000,000
-

ويو�ضح الر�سم البياني التالي �إجمالي الأرباح لل�سنوات الخم�س الما�ضية:

(آالف الرياالت)
1,600,000

1,305,283
908,199

1,347,387

‘15

‘16

‘17

706,415

إجمالي األرباح

1,071,071

1,400,000

‘14

1,000,000
800,000
600,000

‘18

400,000
200,000
-

ويو�ضح الر�سم البياني التالي الأرباح الت�شغيلية لل�سنوات الخم�س الما�ضية:

(آالف الرياالت)
500,000

407,519
333,557

األرباح التشغيلية

‘15
‘16

226,540

‘14

300,000
200,000

‘17

100,000
-

18,667-

‘18
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405,875

400,000

100,00-0
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حقق قطاع الحديد في  2018مبيعات �إجمالية بلغت  2140,7مليون ريال �سعودي بارتفاع ن�سبته  ،%8,7كما ارتفعت مبيعات
قطاع المواد العازلة بن�سبة  %0,9محققة مبلغ ًا وقدره  302,2مليون ريال �سعودي .في حين انخف�ضت مبيعات قطاع التكييف
بن�سبة ( %)12,2بالغة  1884,2مليون ريال �سعودي.
(آالف الرياالت)

1,884,170

1,969,641

2,144,791

2,140,722

2,361,974

2,230,836

2,463,798

2,476,207

2,535,521

2,683,812

المبيعات حسب القطاع

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

13,393-

302,150

299,600
10,182-

7,190

6,379

330,041

321,386

‘18

163,168

292,932

‘17

‘16

‘15

‘14

1,000,000
500,000
-

المركز الرئيسي وأخرى

الحديد

المواد العازلة

500,000-

المكيفات

وح�سب النطاق الجغرافي ،فقد بلغت مبيعات ال�شركة الإجمالية من ن�شاطاتها العاملة في المملكة العربية ال�سعودية مبلغ ًا
وقدره  3365مليون ريال �سعودي ،في حين بلغ �إجمالي مبيعات الم�صانع التابعة لل�شركة خارج المملكة العربية ال�سعودية
مبلغ ًا وقدره  949مليون ريال �سعودي .علم ًا ب�أن هذا التحليل ال ُيعد تحلي ًال عن مبيعات الت�صدير والمو�ضحة بياناتها في
الفقرة الخا�صة بالت�صدير.
المبيعات حسب المناطق الجغرافية

(آالف الرياالت)

3,365,138

3,552,091

4,097,189

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

336,638

611,873

276,379

575,380

3,637

276,821

551,583

1,500,000
1,000,000
500,000

-

-

‘18

المبيعات األوروبية

‘17

المبيعات األفريقية

‘16

المبيعات اآلسيوية

المبيعات السعودية
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3,805,343

4,139,096

5,763,211

5,681,723

5,810,624

3,922,441

4,323,021

4,292,436

6,320,756

األصول والخصوم

6,443,460

ويو�ضح الر�سم البياني التالي �أ�صول وخ�صوم ال�شركة لل�سنوات الخم�س الأخيرة:

(آالف الرياالت)

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

‘17

‘18

‘16

الخصوم

‘15

‘14

-

األصول

ومن جهة ثانية انخف�ضت حقوق الم�ساهمين بن�سبة ( %)13,4لت�صل �إلى  1624,1مليون ريال �سعودي
مقارنة مع  1876,4مليون ريال �سعودي للعام  .2017وهو ما يو�ضحه الر�سم البياني التالي:

(آالف الرياالت)
2,500,000
2,250,000

1,624,115

1,888,183

1,876,380

‘17

‘18

2,151,024

1,997,735

‘15

‘16

2,000,000
1,750,000

‘14

1,500,000
1,250,000
1,000,000

حقوق المساهمين

750,000
500,000
250,000
-

بلغت �صادرات ال�شركة خالل العام  2018نحو  730مليون ريال �سعودي مقارنة بمبلغ  757مليون ريال �سعودي في العام .2017
وتمثل ن�سبة ال�صادرات نحو  %17من �إجمالي مبيعات ال�شركة خالل العام  .2018علم ًا ب�أنه يتم ت�صدير منتجات ال�شركة �إلى
�أكثر من  90دولة حول العالم من خالل �شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنت�شرة في �أكثر من  55دولة حول العالم.

3,583,364

3,647,359

4,177,591

4,624,960

4,682,247

التصدير

(آالف الرياالت)
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000

730,285

756,491

751,639

التصدير
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806,348

‘16

المبيعات المحلية

830,459

‘18

‘17

‘15

‘14

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
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6

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
يقر المجلس بأنه ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7

القروض

القر�ض رقم 1

ناق�ص ًا :الق�سط
الجاري
ناق�ص ًا :ر�سوم
ال�صندوق الإدارية

2018

2017

85,642

107,442

85,642

107,442

()43,703

()34,669

()3,205

()5,518

38,734

67,255

(آالف الرياالت)

تاريخ الحصول
على القرض

تاريخ
االستحقاق

القرض األساسي

(آالف الرياالت)

2012/08/29

2021/11/20

128,037

أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها

تتألف المطلوبات المالية الرئيسية لدى المجموعة من

الجهة المانحة

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

وتتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان
َّ

القروض والحسابات الدائنة .ويتمثل الغرض الرئيسي من

ومخاطر السيولة .وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة

وتتضمن األصول المالية الرئيسية لدى المجموعة
َّ

بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد

هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة.
الحسابات المدينة وصافي االستثمار في عقد إيجار

على إدارة تلك المخاطر .وتراجع اإلدارة العليا بالمجموعة
وفقا لسياسات
جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها
ً

تمويلي والودائع القصيرة األجل واألرصدة لدى البنوك

المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها .وال ترتبط

درجة في
المجموعة ً
أيضا باستثمارات في أسهم غير ُم َ

ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه

والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها .وتحتفظ

ف كاستثمار أسهم من خالل
السوق المالية والتي تُ َص َّن ُ

الدخل الشامل اآلخر.

أ)

المعايير الدولية الجديدة (.)IFRS

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

القرض

8

ً
نظرا لتطبيق
إن جميع أرقام المقارنة قد تم إعادة تبويبها

تحوط .ويراجع مجلس اإلدارة
المجموعة بأي أنشطة ُّ

المخاطر الملخصة أدناه.

مخاطر ال�سوق :تتمثل مخاطر ال�سوق في التقلبات التي تطر�أ على القيمة العادلة للأداة المالية �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية
نتيجة للتغيرات في �أ�سعار ال�سوق .وتت�ألف مخاطر ال�سوق من ثالثة �أنواع من المخاطر :مخاطر �سعر العمولة ومخاطر العمالت
ومخاطر الأ�سعار الأخرى كمخاطر �أ�سعار الأ�سهم ومخاطر ال�سلع .وتُعد القرو�ض والودائع الق�صيرة الأجل و�أدوات حقوق الملكية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر من بين الأدوات المالية التي تت�أثر بمخاطر ال�سوق .وتتعلق تحليالت
الح�سا�سية في الأق�سام التالية بالو�ضع كما في  31دي�سمبر  2018و .2017
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الأمريكي والين الياباني والجنيه الم�صري واليورو .ونظ ًرا
لكون �سعر �صرف الريال ال�سعودي ثابت مقابل الدوالر
الأمريكي ،فال ت�ش ّكل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي مخاطر
عمالت مهمة .تتع َّر�ض المجموعة لمخاطر العمالت على
المعامالت والأر�صدة الم�سجلة باليورو والين الياباني
والجنيه الم�صري .وتدير المجموعة تعر�ضها لمخاطر
عمالت اليورو والين الياباني والجنيه الم�صري بمراقبة
التقلبات التي تطر�أ عليها .وفي  31دي�سمبر  2018و ،2017
لم يكن تعر�ض المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت
الأجنبية جوهر ًيا بالن�سبة لح�ساباتها المدينة وح�ساباتها
الدائنة.

مخاطر �أ�سعار العمولة
تتمثل مخاطر �أ�سعار العمولة في التقلبات التي تطر�أ على
القيمة العادلة للأداة المالية �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية
نتيجة للتغيرات في �أ�سعار العمولة في ال�سوق .وتتعلق مخاطر
التغ ُّيرات في �أ�سعار العمولة في ال�سوق التي تتع َّر�ض لها
المجموعة ب�صف ٍة رئي�سي ٍة بقرو�ض المجموعة الطويلة الأجل
والق�صيرة الأجل وودائعها الق�صيرة الأجل .وتدير المجموعة
مخاطر �أ�سعار العمولة التي تتعر�ض لها بالمراقبة الم�ستمرة
لحركة �أ�سعار العمولة .وفي  31دي�سمبر  2018و  ،2017لم
يكن تعر�ض المجموعة لمخاطر �أ�سعار العمولة مهم ًا؛ حيث
كانت قرو�ضها الطويلة الأجل والق�صيرة الأجل الرئي�سية
تخ�ضع لأ�سعار عمولة ثابتة.

وتتع َّر�ض المجموعة لتغيرات جوهرية في العمالت الأجنبية
فيما يتعلق ب�صافي ا�ستثمارها في عمليات �أجنبية بالجنيه
الم�صري والروبية الهندية .وتو�ضح الجداول التالية مدى
الح�سا�سية للتغ ُّيرات المحتملة المعقولة في �أ�سعار �صرف
الجنيه الم�صري والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات
الأخرى .ويرجع الت�أثير على حقوق الملكية الخا�صة
بالمجموعة قبل ح�ساب ال�ضريبة �إلى التغيرات في القيمة
العادلة للأ�صول وااللتزامات النقدية .ولم يكن تعر�ض
المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت الأجنبية جوهر ًيا
بالن�سبة لجميع العمالت الأخرى.

مخاطر العمالت الأجنبية
تتمثل مخاطر العمالت الأجنبية في التقلبات التي تطر�أ على
القيمة العادلة للمخاطر �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية
نتيجة للتغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .وتتعلق
مخاطر التغ ُّيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية التي
تتع َّر�ض لها المجموعة ب�صف ٍة رئي�سي ٍة بالأن�شطة الت�شغيلية
�سجل الإيرادات �أو الم�صاريف
الخا�صة بالمجموعة (عندما ُت َّ
بعملة �أجنبية) و�صافي ا�ستثمارات المجموعة في �شركات
تابعة و�شركات زميلة �أجنبية .ولم ُتجر المجموعة خالل
ال�سنة معامالت مهمة بعمالت غير الريال ال�سعودي والدوالر

 31دي�سمبر 2018

 31دي�سمبر 2017

 31دي�سمبر 2018

 31دي�سمبر 2017

التغيــر في سعر
الجنيه المصري

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
(آالف الرياالت)

%9 +

1,438

%9 -

()1,438

%13 +

2,416

%13 -

()2,416

التغيــر في سعر
الروبيه الهندية

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
(آالف الرياالت)

%2 +

53

%2 -

()53

%2 +

()1,321

%2 -

1,321
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مخاطر ال�سلع
تتع َّر�ض المجموعة لت�أثير التقلبات في �أ�سعار مختلف مدخالت الإنتاج ،بما في ذلك الحديد وال�صلب وقطع الكهرباء والمواد
الزجاجية والكهرباء .و ُت ِع ُّد المجموعة موازناتها ال�سنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليالت الح�سا�سية فيما يتعلق بم�ستويات
مختلفة من هذه المواد من �أجل �إدارة المخاطر.
مخاطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن الأوراق المالية غير المدرجة لأ�سهم المجموعة عر�ضة
لمخاطر �سعر ال�سوق النا�شئة من عدم الت�أكد ب�ش�أن القيم
الم�ستقبلية للأوراق المالية اال�ستثمارية .وتدير المجموعة
مخاطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل التنوع وو�ضع قيود على
�أدوات الأ�سهم الفردية والإجمالية .و ُتقدَّم تقارير ب�صفة
دورية حول محفظة الأ�سهم للإدارة العليا للمجموعة .ويراجع
مجل�س �إدارة المجموعة جميع قرارات ا�ستثمارات الأ�سهم
ويعتمدها.
ب)

وبتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية ،كان مبلغ
مخاطر �أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والم�سجلة
بالقيمة العادلة � 40،538ألف ريال �سعودي (:2017
� 77,466ألف ريال �سعودي).

مخاطر االئتمان :تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته في ظل �أداة مالية �أو عقد مبرم مع عميل؛ م َّما يت�سبب
في خ�سارة مالية .وتتع َّر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان على �أر�صدتها البنكية وودائعها الق�صيرة الأجل وح�ساباتها المدينة و�أ�صول
عقودها و�صافي ا�ستثمارها في عقد �إيجار تمويلي وبع�ض ح�ساباتها المدينة الأخرى وذلك على النحو التالي:
2018/12/31

2017/12/31

�أر�صدة لدى البنوك

126,892

180,242

ودائع ق�صيرة الأجل

21,805

31,471

مدينون

2,043,156

1,951,955

�أ�صول عقود

413,369

361,412

�صافي ا�ستثمارات في عقد �إيجار تمويلي

363,283

384,946

مدينون �آخرون

152,752

136,605

3,121,257

3,046,631

(آالف الرياالت)

ح�سابات مدينة و�أ�صول عقود
ً
ُتدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من ِق َبل كل وحدة �أعمال وفقا ل�سيا�سة المجموعة و�إجراءاتها ومراقبتها المخ�ص�صة لإدارة
مخاطر ائتمان المتعلقة بالعمالء .وت�سعى المجموعة �إلى �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتماني لكل عميل
وبمراقبة الح�سابات المدينة غير الم�سددة والت�أكد من متابعتها عن كثب.
ُيجرى تحليل االنخفا�ض في القيمة بكل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية با�ستخدام م�صفوفة المخ�ص�صات لقيا�س خ�سائر
االئتمان المتوقعة لكل وحدة �أعمال تابعة للمجموعة .و ُتحتَ�سب معدالت المخ�ص�صات بناء على �أيام الت� ُّأخر في ال�سداد لمجموعات
مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خ�سارة م�شابهة (�أي ح�سب المنطقة الجغرافية �أو نوع المنتج �أو نوع العميل والتغطية
باعتمادات م�ستندية �أو �أ�شكال �أخرى من الت�أمين االئتماني) .وتعك�س عملية االحت�ساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة
الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والم�ؤيدة المتاحة بتاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ب�ش�أن الأحداث ال�سابقة والحالية
والتوقعات المتعلقة بالظروف االقت�صادية الم�ستقبلية.
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و ُيحتَ�سب جدول المخ�ص�صات مبدئ ًيا على �أ�سا�س المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة لدى المجموعة .و�ستعاير المجموعة
الم�صفوفة بهدف �ضبط خبرة خ�سائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كانت الأو�ضاع االقت�صادية
المتوقعة (مثل �إجمالي المنتَج المحلي) متوقع تدهورها على مدى ال�سنة التالية ما يمكن �أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت
الت� ُّأخر في ال�سداد في قطاع معينُ ،يج َرى تعديل المعدالت الخ�سارة التاريخية للخ�سارة .وفي كل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم
الماليةُ ،يج َرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة ،وتخ�ضع التغ ُّيرات في التقديرات المتوقعة للتحليل .و ُيم ِّثل تقييم
العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة وخ�سائر االئتمان المتوقعة تقدي ًرا ها ًّما .و ُي َع ُّد
ا�سا للتغ ُّيرات في الظروف والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة .وقد ال تمثل � ً
أي�ضا خبرة خ�سائر
ح�س ً
مبلغ خ�سائر االئتمان المتوقعة َّ
االئتمان التاريخية والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة لدى المجموعة خ�سارة فعلية للعمالء م�ستقبال.
و ُت�شطب الح�سابات المدينة التجارية عادة �إذا كانت مت�أخرة ال�سداد لأكثر من ثالث �سنوات وال تخ�ضع للتعزيز .علم ًا ب�أنه لي�س من
عادة المجموعة الح�صول على �ضمانات على الح�سابات المدينة؛ ولذلك ف�إن الغالبية العظمى منها غير مكفولة ب�ضمانات .وكما
في  31دي�سمبر  ،2018ح�صلت المجموعة على اعتماد م�ستندي ك�ضمان على ح�ساباتها المدينة البالغة  245,8مليون ريال �سعودي
( 225,2 :2017مليون) الم�ستحقة من بع�ض عمالئها .وقد قررت المجموعة �أن هذه الح�سابات المدينة ال تتع َّر�ض لمخاطر ائتمان
هامة ،ومن َّثم فلم ُت� َؤخ ُذ في االعتبار بتقييم الخ�سائر االئتمانية المتوقعة .و ُتق ِّيم المجموعة تركز المخاطر المتعلقة بالح�سابات
التجارية المدينة ب�أنها منخف�ضة نظ ًرا لأن عمالئها موجودون بمناطق و�صناعات متعددة ويعملون في �أ�سواق م�ستقلة �إلى حد كبير.
َي ِر ُد فيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان في  31دي�سمبر  2018التي تتعر�ض لها الح�سابات المدينة الخا�صة بالمجموعة
و�صافي اال�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي و�أ�صول العقود:

حسابات مدينة

( 2018آالف الرياالت)

متداولة

540,223

يوما
�أقل من ً 30

207,969

يوما
ً 60 - 31

146,249

يوما
ً 90 - 61

93,284

يوما
ً 180 - 91

177,362

يوما
ً 360 - 181

186,398

يوما
�أكثر من ً 360

490,617
1,842,102

ح�سابات مدينة م�ستحقة من جهات ذات عالقة

95,051

محتجزات م�ستحقة القب�ض

171,852

�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي

363,283

�أ�صول عقود

415,397
2,887,685
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ا�ستنادًا �إلى م�صفوفة المخ�ص�صات ،بلغت خ�سائر المجموعة االئتمانية المتوقعة في  31دي�سمبر  2018لح�ساباتها المدينة و�أ�صول
عقودها المعر�ضة لمخاطر االئتمان ما قيمته  311,6مليون ريال �سعودي و  2,02مليون ريال �سعودي ،على التوالي .وبناء على ذلك،
وفي عام  ،2018اعترفت المجموعة بمبلغ  124,08مليون ريال �سعودي كمخ�ص�ص للخ�سائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل
ال ُم َو َّحدَ ة لعملياتها الم�ستمرةَ .تت ََ�ض َّمنُ الح�سابات المدينة الخا�صة بالجهات ذات العالقة مبل ًغا قدره  37,9مليون ريال �سعودي
( :2017ال �شيء) متعل ًقا بالعمليات المتوقفة .وقد اعترفت المجموعة بمبلغ  23,2مليون ريال �سعودي كمخ�ص�ص للخ�سائر االئتمانية
المتوقعة كجزء من �صافي الخ�سارة من العمليات المتوقفة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
وقد ط َّبقت المجموعة الإعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة عن الفترات الما�ضية فيما يتعلق بالت�صنيف والقيا�س .وقد ُ�أجري
تحليل االنخفا�ض في قيمة الح�سابات المدينة التجارية الخا�صة بالمجموعة وف ًقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39على �أ�سا�س
فردي لكل عميل من العمالء الرئي�سيين .كما في  31دي�سمبر  ،2017انخف�ضت قيمة ح�سابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها اال�سمية
 150,5مليون ريال �سعودي .فيما يلي تحليل لأعمار الح�سابات التجارية المدينة غير المنخف�ضة القيمة كما في  31دي�سمبر :2017

حسابات مدينة

( 2017آالف الرياالت)

غير مت�أخرة ال�سداد وال منخف�ضة القيمة

540,800

مت�أخرة ال�سداد ولكنها غير منخف�ضة القيمة:
يوما
�أقل من ً 31

186,557

يوما
ً 60 - 31

144,872

يوما
ً 90 - 61

113,845

يوما
ً 180 - 91

203,007

يوما
ً 360 - 181

262,574

يوما
�أكثر من ً 360

242,311
1,693,966

�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صيرة الأجل
ُتدار مخاطر االئتمان النا�شئة من الأر�صدة لدى البنوك والم�ؤ�س�سات المالية من ِق َبل �إدارة الخزينة بالمجموعة وف ًقا ل�سيا�سة
المجموعة .وت�سعى المجموعة �إلى �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل �إال مع بنوك تتمتع ب�سمعة ح�سنة .ولم ُتحدِّ د
الإدارة �أي ت�أثيرات مهمة ناجمة عن تركز مخاطر االئتمان بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.
ج)

مخاطر ال�سيولة :تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة المجموعة لل�صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات
المالية .وقد تن�ش�أ مخاطر ال�سيولة عن عدم القدرة على ت�سييل الأ�صول المالية ب�شكل �سريع وبمبلغ ُيقارب قيمتها العادلة .وتدير
المجموعة مخاطر ال�سيولة بمراقبة ر�أ�س المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية ب�شكل منتظم .وتدير المجموعة مخاطر
ال�سيولة ب�ضمان توفير الت�سهيالت البنكية .وتتطلب �شروط المبيعات لدى المجموعة �أن تُ�سدد المبالغ الم�ستحقة خالل � 30إلى 90
يوما من تاريخ ال�شراء.
ً
يوما من تاريخ تقديم الفاتورة .وتُ�سدد الح�سابات التجارية الدائنة عادة خالل � 30إلى ً 120
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مخاطر زيادة تركز المخاطر
ين�ش�أ تركز المخاطر عند ممار�سة عدد من الأطراف الأخرى
�أن�شطة تجارية مماثلة �أو �أن�شطة في المنطقة الجغرافية
ذاتها �أو لديها خ�صائ�ص اقت�صادية ت�ؤدي بها �أن تت�أثر
قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية ت�أثرا مماثال
بالتغ ُّيرات في الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غيرها
من الظروف .وي�شير تركز المخاطر �إلى الح�سا�سية الن�سبية
لأداء المجموعة تجاه التطورات التي ت�ؤ ِّثر على �صناعة معينة.
البيان

عند الطلب

<  6أشهر

دائنون

19,574

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر ،تركز �إدارة المجموعة
على المحافظة على محفظة متنوعة .و ُيراقب و ُيدار تركيز
المخاطر ال ُمحدَّد وف ًقا لذلك.
ِّ
ويلخ�ص الجدول التالي تواريخ ا�ستحقاق التزامات المجموعة
المالية بنا ًء على الدُّفعات غير المخ�صومة التعاقدية:

ً
12 - 6
شهرا

 5 - 1سنوات

>  5سنوات

اإلجمالي

كما في  31دي�سمبر 2018

(آالف الرياالت)
436,947

-

-

-

456,521

374,431

-

-

-

374,431

30,000

2,630,648

8,400

39,442

1,700

2,710,190

49,574

3,442,026

8,400

39,442

1,700

3,541,142

البيان

عند الطلب

<  6أشهر

ً
12 - 6
شهرا

 5 - 1سنوات

>  5سنوات

اإلجمالي

دائنون

مطلوبات مالية
�أخرى
قرو�ض تحمل
فائدة

-

كما في  31دي�سمبر 2017

(آالف الرياالت)

مطلوبات مالية
�أخرى
قرو�ض تحمل
فائدة

18,173

347,701

-

-

-

365,874

-

396,630

-

-

-

396,630

-

2,347,234

18,600

67,692

4,950

2,438,476

18,173

3,091,565

18,600

67,692

4,950

3,200,980
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المدفوعات النظامية المستحقة

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خالل العام :2018

الجهة

2018

(آالف الرياالت)

الر�سوم الجمركية

40,102

46,024

الزكاة وال�ضريبة

45,099

21,811

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

41,779

44,374

تكاليف الت�أ�شيرات والجوازات

41,434

23,002

-

-

�أخرى
�إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:

10

2017

168,414

الجوائز والشهادات والجودة

إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على
شهادات الجودة العالمية ( .)ISO 9000كما أن معظم

الشركات التابعة حاصلة على شهادة ()OHSAS 18001
لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ،وشهادة األيزو

( )ISO 14001لنظام اإلدارة البيئية .كما حصلت إدارة

تقنية المعلومات بالشركة على شهادة (ISO/IEC

 )20000للجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وفي �أوائل العام  2018ح�صلت �شركة الزامل للمباني الحديدية
الهند� ،إحدى ال�شركات التابعة للزامل لل�صناعة ،على �شهادة
اعتماد دولية في نظام �إدارة الجودة وال�صحة وال�سالمة المهنية
والبيئة المتكامل ( )IMSبنا ًء على �أحدث المعايير ال�صادرة من
المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س ( ، )ISOوالذي ي�شمل �شهادة
( )ISO 9000لنظام �إدارة الجودة ،و�شهادة ()ISO 14001
لنظام الإدارة البيئية ،و�شهادة ( )OHSAS 18001لنظام �إدارة
ال�سالمة وال�صحة المهنية.
وقد ح�صلت الزامل لل�صناعة على الفئة البرونزية من (�شهادة
مواءمة) كبيئة عمل داعمة وم�ساندة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لعام  ،2018حيث يتبنى نظام " �شهادة مواءمة" ،الذي �أطلقته
وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية ال�سعودية،
�أف�ضل الممار�سات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات
�شاملة و�أكثر م�ساندة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

135,211

من ال�شركات والمنظمات الدولية التي تعمل بالتعاون مع مجل�س
ال�سالمة المتحد من مختلف �أنحاء العالم .وجاء هذا الفوز
تقدير ًا لإنجازات الزامل لل�صناعة في �إعداد وتنفيذ مبادرات
ال�سالمة المتم ّيزة في ال�شركة ،وتحقيق نتائج �إيجابية في
المراجعة ال�سنوية لبرنامج �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وفي �أكتوبر ،ح�صلت الزامل لل�صناعة على جائزة التم ُّيز في
�أتمتة �إجراءات العمل ( ، )K2 Workflow Hero Awardعبر
من�صة النماذج الإلكترونية الذكية من �شركة « ، »K2وذلك
خالل حفل توزيع جوائز �أتمتة عمليات و�إجراءات الأعمال،
الذي �أقيم خالل فعاليات �أ�سبوع جايتك�س ( )GITEXللتقنية
 2018في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و�أخير ًا ،فازت الزامل لل�صناعة بجائزة رواد ال�سالمة وال�صحة
المهنية  ،2018التي �أطلقتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية
لتر�سيخ وتعزيز مبد�أ ال�سالمة وال�صحة المهنية في من�ش�آت
القطاع الخا�ص ،لكونها �إحدى �أولويات الوزارة لجذب وا�ستقرار
القوى العاملة ،ورفع �أداء العمل ،وحماية �سالمة و�صحة
العاملين ،والحفاظ على الممتلكات والبيئة .وي�أتي فوز الزامل
لل�صناعة بهذه الجائزة لل�سنة الثانية على التوالي لحر�صها
واهتمامها ب�سالمة و�صحة موظفيها ،وتم ّيزها في ممار�سات
ال�سالمة وال�صحة المهنية ،وامتالكها �سج ًال نظامي ًا جيد ًا في
ال�سالمة وال�صحة المهنية.

وفي مايو ،فازت الزامل لل�صناعة بالجائزة الذهبية لل�سالمة
المهنية من الم�ستوى الأول في فئة جوائز ال�شركات لعام ،2017
من ِقبل مجل�س ال�سالمة المتحد ()United Safety Council
في الواليات المتحدة الأمريكية ،وذلك من بين مجموعة كبيرة
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الموارد البشرية والتوطين

ً
ً
كبيرا بمواردها البشرية
اهتماما
تولي الزامل للصناعة
باعتبارها أهم ُعنصر إلدارة وتشغيل أعمالها ،وإيماناً
منها بأن العنصر البشري هو األساس في تحقيق

المتميز .وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها
األداء
ّ
على استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية

والعملية ،كما تسعى باستمرار لتنمية الكفاءات البشرية

متميزة للعاملين في
من خالل توفير فرص نمو وتعلم
ّ
جميع قطاعات الشركة.

وفي نهاية عام  ،2018بلغ �إجمالي عدد الموظفين في قطاعات
الزامل لل�صناعة داخل ال�سعودية  8,380موظف ًا ،وذلك
بانخفا�ض قدره  %9,7عن العام ال�سابق .وعلى الرغم من
ذلك ،فقد ارتفعت ن�سبة توطين الوظائف عبر قطاعات ال�شركة
بنحو  %1,5عن العام ال�سابق ،حيث و�صلت ن�سبة التوطين �إلى
نحو  %30من �إجمالي موظفي ال�شركة .وخالل العام وا�صل
برنامج ا�ستقطاب الكفاءات تركيزه على جذب الموظفين
الجدد ،حيث تم توظيف نحو  485موظف ًا �سعودي ًا
ال�سعوديين ُ
ً
ً
من �أ�صل  851موظفا جديدا� ،أي �أن قرابة  %57من الموظفين
الجدد كانوا من المواطنين ال�سعوديين.
ُ
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من ناحية �أخرى ،بلغ عدد المواطنات ال�سعوديات العامالت
في مختلف الأق�سام والإدارات  67موظفة �سعودية ،بانخفا�ض
قدره  %13عن العام ال�سابق ،وذلك ب�سبب خف�ض حجم
العمالة و�إعادة هيكلة بع�ض الأق�سام والإدارات في ال�شركة .وقد
حر�صت ال�شركة خالل عمليات التوظيف على االمتثال الكامل
بمعدالت توطين الوظائف التي حددها برنامج " نطاقات"
الوطني ل�ضمان زيادة عدد الموظفين ال�سعوديين في من�ش�آت
القطاع الخا�ص.
ولتلبية احتياجات تطوير وتنمية الموارد الب�شرية ،نفذت
�إدارة التطوير التنظيمي بالزامل لل�صناعة  33دورة تدريبية
وتطويرية متنوعة في عام � ،2018إلى جانب  68دورة تدريبية
نفذتها الإدارة للموظفين في العام ال�سابق .كما وا�صلت الإدارة
توفير فر�ص التطوير للموظفين من خالل �إتاحة �أكثر من 550
دورة تدريبية متنوعة عبر بوابة التدريب والتطوير الإلكترونية،
حيث ا�ستفاد منها نحو  765موظف ًا من مختلف الم�ستويات
الوظيفية في قطاعات ال�شركة .و�شملت هذه الدورات ثالثة
مناهج رئي�سية تتعلق بتنمية المهارات القيادية ،والكفاءة
الوظيفية ،وتطوير الفعالية ال�شخ�صية والأداء الوظيفي ،حيث
ُ�صممت بوا�سطة جامعات ومعاهد معترف بها عالمي ًا في
الواليات المتحدة و�أوروبا و�آ�سيا.

التقرير السنوي 2018

و�ضمن الجهود الم�ستمرة التي تبذلها ال�شركة لتوطين الوظائف
في مختلف قطاعاتها� ،شاركت الزامل لل�صناعة في فعاليات
معر�ض "وظائف  ،"2018الذي نظمته غرفة ال�شرقية في �شهر
�أكتوبر بهدف دعم جهود توطين الوظائف ،و�إبراز دور قطاع
الأعمال في توفير فر�ص العمل للمواطنين.

مواءمة" كبيئة عمل داعمة وم�ساندة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لعام  ،2018حيث يتبنى نظام " �شهادة مواءمة" ،الذي �أطلقته
وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية ال�سعودية،
�أف�ضل الممار�سات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات
�شاملة و�أكثر م�ساندة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

وكجزء من التزام الزامل لل�صناعة بتحقيق التنوع في مكان
العمل ،قامت ال�شركة خالل ال�سنوات الأخيرة بتعزيز تعاونها
مع �شبكة �أ�صحاب الأعمال والإعاقة (قادرون) لإن�شاء برنامج
ُم�ستدام لتوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ليكونوا �أع�ضاء
فاعلين في القوى العاملة الوطنية ،حيث يعمل لدى ال�شركة
ما يزيد على  60موظف ًا من ذوي الإعاقة في مختلف وحدات
الأعمال والمجاالت الوظيفية .كما ُتنظم الإدارة با�ستمرار
ندوات توعوية للم�س�ؤولين والمديرين في القطاعات والإدارات
الرئي�سية في الزامل لل�صناعة حول الأ�ساليب ال ُمثلى للتعامل
مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في مكان العمل .وتجدر ا ِلإ�شارة هنا
�إلى ح�صول الزامل لل�صناعة على الفئة البرونزية من " �شهادة

وفي �إطار جهودها الم�ستمرة لتح�سين بيئة العمل وتقوية
الروابط مع الموظفين ،نظمت �إدارة الموارد الب�شرية خالل
العام �سل�سلة من الفعاليات والأن�شطة االجتماعية لموظفي
الزامل لل�صناعة ،بما في ذلك حفالت �إفطار رم�ضانية،
وحمالت التوعية ال�صحية ،والمهرجان الريا�ضي ال�سنوي.
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التدريب والتطوير الوظيفي

تحرص الزامل للصناعة على توفير أفضل البرامج

المتميز والقيمة العالية
التدريبية ذات المحتوى
ّ
لضمان النجاح والتطور المستمر للموظفين ولكافة

وحدات األعمال في الشركة .ولضمان استمرار تقديم
هذه البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة وتعزيز

برامج التوطين ،أنشأت الشركة معهد الزامل العالي

للتدريب الصناعي المتخصص في إعداد وتخريج شباب

سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم عالي
معتمد من ِقبل المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني ،إضافة إلى اعتماده من معهد جريمبسي

للتعليم العالي ،وهو أحد المعاهد العريقة في بريطانيا،
ومؤسسة إدكسل البريطانية ،وهي جهة دولية مقرها
لندن مانحة للمؤهالت المهنية.

وفي عام  ،2018ح�صد معهد الزامل العالي للتدريب
ال�صناعي المركز الأول في الأداء في ت�أهيل فنيي ال�شركات
المتعاقدة مع �أرامكو ال�سعودية ،نتيجة اللتزام المعهد بجميع
المعايير ولوائح الجودة والأداء المحددة من ِقبل �أرامكو
ال�سعودية� ،إ�ضافة �إلى الم�ستوى العالي للدورات التدريبية
التح�ضيرية لالختبارات التي ُيقدمها المعهد .وقد قام المعهد
بعقد دورات تح�ضيرية واختبارات ت�أهيلية لأكثر من  700فني
من مختلف ال�شركات في التخ�ص�صات ال�ستة ال ُمعتمدة من
�أرامكو ال�سعودية منذ عام .2014
وخالل العام ،ن ّفذ المعهد العديد من الدورات الخا�صة
بالتح�ضير الختبار �شهادة �أرامكو ال�سعودية في عدد من
المجاالت الفنية ،حيث اختبر �أكثر من  1,340فني ًا من عدد
من �شركات المقاوالت الوطنية العاملة مع �أرامكو ال�سعودية.
كما ُاختير المعهد من قبل �شركة �صدارة للكيميائيات ليكون
مركز ًا معتمد ًا لتقديم الدورات الت�أهيلية و�إجراء االختبارات
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الت�أهيلية لموظفي المقاولين المتعاونين مع �شركة "�صدارة"

في عدد من الدورات المتعلقة بال�سالمة المهنية وال�شخ�صية،
�إ�ضافة �إلى برامج �ضمان ت�أهيل الكوادر المهنية والفنية.
كما نفَّذ المعهد دورات تدريبية فنية مدتها �شهر واحد
لأكثر من  135موظف ًا من �إحدى �شركات المقاوالت الكبرى
المتعاونة مع �أرامكو ال�سعودية ،وذلك في عدد من المجاالت
الفنية التخ�ص�صية ،بما في ذلك تقنية اللحام وتف�صيل
المعادن ،والتقنية الكهربائية والإلكترونية ،والدهان ،وت�صنيع
الآالت.
وقد بد�أ المعهد بتنفيذ برامج التدريب الفني والتقني مدتها
ت�سعة �أ�شهر في مجال ال�سالمة وال�صحة المهنية لإحدى
�شركات المقاوالت الكبرى المتعاونة مع �أرامكو ال�سعودية،
حيث تم االتفاق على تدريب ما مجموعه  60متدرب ًا �سعودي ًا
خالل العام .كما بد�أ المعهد بتنفيذ برامج تدريبية مماثلة في
مجال التقنية الكهربائية ،وتركيب الأنابيب ،و�أنظمة م�سالك
تكييف الهواء ،لـ  100متدرب �سعودي من ال ُمع َّينين حديث ًا
في �شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ،وذلك في �إطار
برنامج توطين القوى العاملة.
و�أجرى المعهد خالل العام دورات تدريبية ق�صيرة
متخ�ص�صة في مجال �أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،
وبناء فريق العمل ،وتقنية لحام وف�صل المكونات الإلكترونية،
وال�سالمة المهنية ،وال�صيانة الكهربائية ،والأجهزة
الإلكترونية وتطبيقات التحكم الكهربائي ،واللغة الإنجليزية
لما مجموعه  392موظف ًا من عدد من ال�شركات الوطنية.
كما نفَّذ المعهد برامج تدريبية لع�شرين موظف ًا من مختلف
ون�سق لهم �إجراءات االمتحانات النهائية الخا�صة
ال�شركاتَّ ،
بالمجل�س الوطني البريطاني المتحانات ال�سالمة وال�صحة
المهنية (. )NEBOSH
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المسؤولية االجتماعية ورعاية النشاطات

تفخر الزامل للصناعة بالتزامها بالمسؤولية االجتماعية في
ً
دائما على االلتزام
المجتمعات التي تعمل فيها ،وتحرص
بمسؤوليتها االجتماعية والمساهمة في برامج خدمة

وتنمية المجتمع من خالل التواصل وإقامة الشراكات مع
الهيئات والجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين ،ودعم

المبادرات الطموحة والمشاريع االجتماعية التي تهدف

إلى تحسين ظروف الحياة وتسهم في ازدهار المجتمعات.

وال يقتصر االلتزام بالمسؤولية االجتماعية على الشركة

فقط ،بل تشجع الزامل للصناعة موظفيها على األعمال
التطوعية والمشاركة في مختلف األنشطة والمبادرات
الرامية إلى خدمة المجتمع.

وعلى مدى الأعوام الما�ضية ،عملت الزامل لل�صناعة بالتعاون
مع وزارة العمل على دعم مبادرات وبرامج �شبكة �أ�صحاب
الأعمال والإعاقة (قادرون) ،التي ت�سعى �إلى تحفيز �أ�صحاب
الأعمال على تمكين الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ليكونوا �أع�ضاء
فاعلين في القوى العاملة الوطنية .ويعمل في الزامل لل�صناعة
حالي ًا �أكثر من � 60شخ�ص ًا من ذوي االحتياجات الخا�صة في
مختلف وحدات الأعمال والمجاالت الوظيفية بال�شركة.
من جهة �أخرى ،رعت الزامل لل�صناعة (رعاية ما�سية) معر�ض
القوات الم�سلحة لدعم الت�صنيع المحلي (�أفد  ،)2018الذي
نظمته وزارة الدفاع في مركز الريا�ض الدولي للم�ؤتمرات
والمعار�ض .وقد هدف المعر�ض في ن�سخته الرابعة �إلى عر�ض
الفر�ص الت�صنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات
الم�شاركة في المعر�ض ،وتعزيز التوا�صل مع الم�صانع الوطنية
وزيادة ا�ستخدام المحتوى المحلي وتمكين الم�صانع الوطنية
والمختبرات والمراكـز البحثيــة المتخ�ص�صة فــي المجال
ال�صناعي مــن التعريــف بمنتجاتها و�إمكانياتها لدعم الت�صنيع
المحلي بمــا ُي�سهم في توطين ال�صناعة و ُيح ِّقق ر�ؤية المملكة
.2030
كما رعت الزامل لل�صناعة (رعاية بالتينية) المعر�ض
والملتقى ال�سعودي الدولي الثاني للجودة (�سعودي
كوالك�س  ،)2018الذي �أُقيم تحت رعاية معالي وزير
الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية المهند�س خالد بن
عبدالعزيز الفالح ،في مركز الريا�ض الدولي للم�ؤتمرات
والمعار�ض .ويهدف "�سعودي كوالك�س" �إلى تعزيز نمو وتطوير
بيئة االبتكار ال�صناعي وريادة الأعمال ،والم�ساهمة في
تح�سين كفاءة وا�ستدامة القطاع ال�صناعي ،وكذلك تعزيز
جودة وتناف�سية ال�صناعات الوطنية على الم�ستوى الدولي،
والتوعية بدور الموا�صفات القيا�سية في ت�أكيد الجودة وحماية
الم�ستهلك ،بالإ�ضافة �إلى �إبراز �أهمية االعتماد في دعم
االقت�صاد الوطني ،ودعم الجهود الخليجية لتطوير بنية تحتية
م�ستدامة للجودة.

وفي نوفمبر� ،شاركت �شركة الزامل للمكيفات كداعم رئي�سي
لم�ؤتمر "من�صة �إتقان ال�شرقية  ، "2018الذي نظمته الجمعية
ال�سعودية للجودة بالمنطقة ال�شرقية بمنا�سبة �شهر الجودة
العالمي في فندق الهوليداي �إن بالخبر.
وفي �ش�أن مت�صل� ،ساهمت �شركة الزامل للحديد في �إمارة
ر�أ�س الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مبادرة
«رحلة عيال زايد في عام زايد» ،التي نظمتها وزارة الداخلية
الإماراتية ،وذلك من خالل تحمل م�صاريف مجموعة من
المعتمرين من الأيتام وذوي االحتياجات الخا�صة لزيارة
الم�سجد الحرام والم�شاعر المقد�سة في مكة المكرمة.
وفي �أواخر العام� ،ضمن المبادرات الداخلية لل�شركة وبرنامج
" �شارك"  ،الذي يهدف �إلى تعزيز م�شاركة الموظفين ،تحت
عنوان "رد الجميل"  ،نظمت ال�شركة بالتعاون مع م�ست�شفى
الوالدة والأطفال بالدمام ،حملة للتبرع بالدم في مواقع العمل
في المدينتين ال�صناع َّيتَين الأولى والثانية بالدمام ،حيث القت
تجاوب ًا وا�سع ًا من جميع من�سوبي ال�شركة.
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تفاصيل رأس المال وأسهم الشركة

ً
علما بأنه ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:
الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة،

البيان

2018

2017

نسبة التغير ()%

ر�أ�س المال الم�صرح والمدفوع

 600,000,000ريال

 600,000,000ريال

0

عدد الأ�سهم الم�صدرة

� 60,000,000سهم

� 60,000,000سهم

0

القيمة اال�سمية

 10ريال

 10ريال

0

عدد الأ�سهم الحرة

� 44,999,375سهم ()%74,9

� 44,999,375سهم ()%74,9

0

�سعر ال�سهم عند الإغالق

 17,40ريال

 26,86ريال

( )9,46ريال

القيمة ال�سوقية

 1,044,000,000ريال

 1,611,600,000ريال

(%)35,2
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الئحة حوكمة الشركات

16

تشكيل مجلس اإلدارة

التزمت الشركة بتطبيق كافة المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات.

يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من ِقبل الجمعية العامة قبل انتهاء مدة عضويتهم لمدة ثالث

سنوات حسب نظام الشركات والنظام األساس للشركة .والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبهم
وتصنيفهم حسب الئحة الحوكمة:
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االسم

المنصب

التصنيف

خالد عبداهلل حمد الزامل

رئي�س مجل�س الإدارة

م�ستقل

عبداهلل �صالح جمعه الدو�سري

نائب الرئي�س

م�ستقل

�أحمد عبداهلل حمد الزامل

ع�ضو

م�ستقل

�أديب عبداهلل حمد الزامل
ممث ًال عن �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

ع�ضو

غير تنفيذي

محمد �أحمد محمود الغيث
ممث ًال عن الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

ع�ضو

غير تنفيذي

محمد �سليمان محمد الحربي

ع�ضو

م�ستقل

خالد محمد �صالح الفهيد

ع�ضو

م�ستقل

عبداهلل محمد عبداهلل الزامل

ع�ضو  /الرئي�س التنفيذي

تنفيذي

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص

أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة بتلك
الحقوق ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

 | 48التقرير السنوي للزامل للصناعة 2018

التقرير السنوي 2018

18

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

بداية العام
االسم

عدد األسهم

نهاية العام

أدوات الدين

عدد األسهم

صافي التغيير

أدوات الدين

نسبة
التغيير

خالد عبداهلل حمد الزامل

1,747,233

0

1,747,233

0

0

%0

عبداهلل �صالح جمعه الدو�سري

2,666

0

2,666

0

0

%0

�أحمد عبداهلل حمد الزامل

0

0

1,000

0

1,000

-

�أديب عبداهلل حمد الزامل
ممث ًال عن �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

*11,999,989

0

%0

محمد �أحمد محمود الغيث
ممث ًال عن الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

*3,000,636

0

%0

محمد �سليمان محمد الحربي

1,000

0

1,000

0

0

%0

خالد محمد �صالح الفهيد

1,000

0

1,000

0

0

%0

عبداهلل محمد عبداهلل الزامل

21,000

0

21,000

0

0

%0

0

*11,999,989

0

*3,000,636

0
0

* عدد الأ�سهم التي تملكها ال�شخ�صية االعتبارية
19

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار

التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

نهاية العام

بداية العام
االسم

عدد األسهم

�أ�سامة فهد محمد البنيان

200,000

0

�سعيد فهد �سعيد الدعجاني

10,000

0

20

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

200,000

0

0

%0

10,000

0

0

%0

عدد األسهم

أدوات الدين

حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر ونسب التغير
نهاية العام

بداية العام

صافي
التغيير

نسبة
التغيير
%0

االسم

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

�شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

11,999,989

19,99

11,999,989

19,99

0

الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

3,000,636

5,0

3,000,636

5,0

0

%0

وليد عبداهلل حمد الزامل
�شركة مجموعة الزامل لال�ستثمار
المحدودة

0

0

3,168,066

5,28

3,168,066

-

0

0

3,091,528

5,15

3,091,528

-

التقرير السنوي للزامل للصناعة 49 | 2018

21

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

االسم

•رئي�س مجل�س الإدارة،
�شركة مجموعة الزامل
القاب�ضة

•الرئي�س� ،شركة مجموعة الزامل
القاب�ضة
•الع�ضو المنتدب� ،شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي
•الع�ضو المنتدب ،ال�شئون اال�ستراتيجية
� -شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

•بكالوريو�س هند�سة مدنية
•برامج تنفيذية
(هارفارد و)IMD

خبرة عملية
منذ 1972

عبدالله صالح
جمعه الدوسري

• متقاعد

•الرئي�س التنفيذي ،ال�شركة العربية
للزيت (�أرامكو ال�سعودية)

أحمد عبدالله
حمد الزامل

• رجل �أعمال

• الرئي�س ،مكيفات الزامل

•بكالوريو�س علوم �سيا�سية
•برنامج الإدارة التنفيذية

خالد عبدالله
حمد الزامل

أديب عبدالله
حمد الزامل

محمد أحمد
محمود الغيث

•الرئي�س التنفيذي الأعلى• ،الع�ضو المنتدب لل�شئون المالية
�شركة مجموعة الزامل
واال�ستثمار� ،شركة مجموعة الزامل
القاب�ضة
القاب�ضة
•الع�ضو المنتدب� ،شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي
• الع�ضو المنتدب ،مكيفات الزامل
• المراقب المالي ،مجموعة الزامل

•بكالوريو�س �إدارة �أعمال

•مراجع �إداري �أول،
الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

•مراجع مالي ،الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد •ماج�ستير �إدارة مالية
•باحث �إح�صاء ،الم�ؤ�س�سة العامة
•بكالوريو�س بحوث العمليات
للتقاعد

• �أعمال حرة

•الرئي�س� ،شركة محمد الحربي
لال�ست�شارات
•الرئي�س التنفيذي� ،شركة تكوين
المتطورة لل�صناعات
•الرئي�س ،ال�شركة ال�سعودية الألمانية
لل�صناعات غير المغزولة
•مدير م�شاريع� ،صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

•رئي�س مجل�س الإدارة،
مجموعة منافع العربية

•الرئي�س التنفيذي� ،شركة مداد القاب�ضة •بكالوريو�س هند�سة
المدير العام� ،شركة منتجات الألمنيوم ميكانيكية
•
المحدودة

•الرئي�س التنفيذي،
�شركة الزامل لال�ستثمار
ال�صناعي

•الرئي�س التنفيذي للعمليات� ،شركة
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
•نائب الرئي�س ،مكيفات الزامل
•نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
المركزية الم�شتركة� ،شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي
•نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق و�إدارة
الم�شتريات والمواد ،مكيفات الزامل

محمد سليمان
محمد الحربي

خالد محمد
صالح الفهيد

•بكالوريو�س �إدارة �أعمال
•برنامج الإدارة التنفيذية

عبدالله محمد
عبدالله الزامل
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خبرة عملية
منذ 1968
خبرة عملية
منذ 1972
خبرة عملية
منذ 1975

خبرة عملية
منذ 2001

•بكالوريو�س هند�سة �صناعية خبرة عملية
منذ 1992

خبرة عملية
منذ 1989

•ماج�ستير في المالية و�إدارة خبرة عملية
منذ 1987
الأعمال
•بكالوريو�س هند�سة �صناعية

التقرير السنوي 2018

�أع�ضاء اللجان (من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة):
المؤهالت

الوظائف السابقة

االسم

الوظائف الحالية

الدكتور /جاسم
شاهين
الرميحي

•م�ست�شار �إداري
•مدير فرع الدمام ،الجامعة العربية المفتوحة
إبداع
ل
ومالي ،مركز ا
لال�ست�شارات •الرئي�س التنفيذي� ،شركة رازن المعرفية
ال�شرقي
•نائب الرئي�س ل�شئون الإدارة والتطوير� ،شركة ال�شلوي
والتدريب
العالمية للتجارة والمقاوالت
•مدير عام ،م�ؤ�س�سة عبدالرحمن ال�شلوي للمقاوالت
•�أ�ستاذ م�ساعد ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•نائب الرئي�س لل�شئون المالية والإدارية� ،شركة ميزات الخليج
•الرئي�س التنفيذي� ،شركة اتحاد المقاوالت ال�سعودية
•نائب الرئي�س لل�شئون المالية والإدارية� ،شركة �أبناء في�صل
القحطاني للتجارة والمقاوالت
•م�ست�شار الرئي�س� ،شركة �أبناء في�صل القحطاني للتجارة
والمقاوالت
•رئي�س ق�سم المحا�سبة ونظم المعلومات الإدارية ،جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن
•�أ�ستاذ م�ساعد ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•�أ�ستاذ م�ساعد ،جامعة الملك �سعود

الخبرات

•دكتوراه في المحا�سبة خبرة عملية
منذ 1997
• ماج�ستير محا�سبة
• بكالوريو�س محا�سبة

الإدارة التنفيذية:
االسم

عبدالله محمد
عبدالله الزامل

أسامة فهد محمد
البنيان

عوض شريف نقد
األمين

سعيد فهد سعيد
الدعجاني

الوظائف الحالية

المؤهالت

الوظائف السابقة

الخبرات

•الرئي�س التنفيذي للعمليات� ،شركة •ماج�ستير في المالية و�إدارة خبرة عملية
•الرئي�س التنفيذي� ،شركة
منذ 1987
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
الأعمال
•نائب الرئي�س ،مكيفات الزامل
•بكالوريو�س هند�سة �صناعية
•نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
المركزية الم�شتركة� ،شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي
•نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق
و�إدارة الم�شتريات والمواد،
مكيفات الزامل
•الرئي�س التنفيذي للعمليات• ،نائب الرئي�س التنفيذي ،مكيفات •بكالوريو�س �إدارة �صناعية خبرة عملية
منذ 1993
�شركة الزامل لال�ستثمار
الزامل
ال�صناعي
•مدير �إدارة الم�شتريات ،مكيفات
الزامل
•محا�سب ،ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء
خبرة عملية
• بكالوريو�س محا�سبة
•الم�سئول المالي الأعلى� ،شركة • المدير المالي ،مكيفات الزامل
منذ 1981
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي

•مدير عام العالقات العامة
و�شئون الم�ساهمين وال�شئون
القانونية � /أمين �سر مجل�س
الإدارة

•مدير العالقات العامة و�شئون
الم�ساهمين
• م�ساعد �إداري

•بكالوريو�س علوم �سيا�سية
•�شهادة معتمدة في الحوكمة
•�شهادة معتمدة في عالقات
الم�ستثمرين

خبرة عملية
منذ 1998
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

االسم

خالد عبدالله
حمد الزامل

أسماء
الشركات الحالية

داخل/خارج
المملكة

• �شركة ال�شرق الأو�سط للبطاريات
• �شركة لوبريف
• �شركة الربيعة والن�صار والزامل
لل�صناعات الخر�سانية
• �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة
• جامعة الأمير محمد بن فهد

• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

• �شركة ح�صانة لال�ستثمار
• الخطوط الجوية العربية ال�سعودية
• البنك ال�سعودي لال�ستثمار

• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

الكيان القانوني

• محدودة الم�سئولية • �شركة مجموعة العزل
• محدودة الم�سئولية الخليجية
• محدودة الم�سئولية
• غير مدرجة
• محدودة الم�سئولية
• غير مدرجة
• غير مدرجة
• مدرجة

عبدالله صالح
جمعه الدوسري

ـــ

ـــ

أحمد عبدالله
حمد الزامل

أسماء
الشركات السابقة

ـــ

داخل/خارج
المملكة

الكيان القانوني

• داخل المملكة

• غير مدرجة

• �شركة هاليبورتون
• خارج المملكة
• جي بي مورغان ت�شي�س • خارج المملكة
• ريالين�س �إنترنا�شيونال • خارج المملكة
• �شلمبرجير
• خارج المملكة
• ال�شركة العربية للزيت • داخل المملكة
(�أرامكو ال�سعودية)
• موتيفا
• خارج المملكة
• موتور �أويل هيالز
• خارج المملكة
• بيترون
• خارج المملكة
• ا�س�-أويل
• خارج المملكة
• �سعودي بيتروليوم
• خارج المملكة
• �شركة مجموعة الزامل • داخل المملكة
القاب�ضة
• �شركة بطاقات
• داخل المملكة
البال�ستيك
• دهانات �سيجما
• داخل المملكة
• ال�شركة ال�سعودية
• داخل المملكة
الألمانية للمنتجات
غير المغزولة
• داخل المملكة
• �شركة الخليج
ل�صناعات التغليف
• داخل المملكة
• ال�شركة ال�سعودية
لل�صادرات

•ال�شركة المتحدة ل�صناعات
الكرتون
• جدوى لال�ستثمار
• فجر لال�ستثمار
•ال�شركة العربية ال�سعودية
لال�ستثمار (�سنابل)
• �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

• داخل المملكة
• خارج المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

محمد أحمد
محمود الغيث

ـــ

ـــ

• غير مدرجة
• �شركة كيميائيات
• محدودة الم�سئولية الميثانول (كيمانول)
• غير مدرجة
• �شركة اتحاد الخليج
للت�أمين التعاوني
• غير مدرجة
• �شركة دانة غاز
• �شركة زجاج جارديان
ال�سعودية (قلف جارد)
ـــ
ـــ

محمد سليمان
محمد الحربي

• �شركة م�شاركة المالية
• �شركة الأمينات العربية
• �شركة المواهب الوطنية

• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

• م�ساهمة مقفلة
• حائل للتنمية الزراعية • داخل المملكة
• محدودة الم�سئولية • �شركة تكوين المتطورة • داخل المملكة
• محدودة الم�سئولية

أديب عبدالله
حمد الزامل

• داخل المملكة
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• محدودة الم�سئولية • بنك البالد

• مدرجة
• مدرجة
• مدرجة
• مدرجة
• غير مدرجة

• محدودة الم�سئولية
• مدرجة
• مدرجة
• مدرجة
• غير مدرجة
• غير مدرجة

• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية

• داخل المملكة

• مدرجة

• داخل المملكة

• مدرجة

• داخل المملكة

• مدرجة

• خارج المملكة • مدرجة
• داخل المملكة • محدودة الم�سئولية
ـــ

ـــ
• مدرجة (�سابق ًا)
• مدرجة
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االسم

خالد محمد
صالح الفهيد

عبدالله محمد
عبدالله الزامل
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داخل/خارج
المملكة

أسماء
الشركات السابقة

الكيان
القانوني

أسماء
الشركات الحالية

داخل/خارج
المملكة

الكيان القانوني

• �شركة مداد القاب�ضة
• �شركة منافع العربية
• �شركة منافع الطبية
• �شركة منافع البحر
• �شركة منافع الجزيرة
• �شركة منافع ال�صناعية
• �شركة منافع ال�شرق
• ال�سحابات الخارجية للألمنيوم
• �شركة م�سارات الحياة الطبية
• المتحدة الأولى للخدمات الطبية
• �شركة الت�صاميم وتقنية المعلومات
• �شركة النرج�س المطورة
• �شركة �شير�ش كوزمتك�س
• بنك الخليج الدولي
• بنك الخليج الدولي كابيتال
• بنك الخليج الدولي (بريطانيا)
• ال�شركة ال�سعودية العالمية للموانئ
• �شركة فيفا البحرين لالت�صاالت
• �شركة مطارات الدمام
•�شركة الربيعة والن�صار والزامل
لل�صناعات الخر�سانية
• مجموعة العزل الخليجية
• مدار�س الظهران الأهلية

• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• خارج المملكة
• داخل المملكة
• خارج المملكة
• داخل المملكة
• خارج المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

• محدودة الم�سئولية • �شركة منافع الخليج
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• بنك الطعام ال�سعودي • داخل المملكة • محدودة الم�سئولية
• غير مدرجة
• �شركة �إنديفور ال�سعودية • داخل المملكة • محدودة الم�سئولية
• غير مدرجة
• غير مدرجة
• محدودة الم�سئولية
• غير مدرجة
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية
• خارج المملكة • محدودة الم�سئولية

• داخل المملكة • غير مدرجة
• داخل المملكة • محدودة الم�سئولية

اجتماعات مجلس اإلدارة

خالل العام  ،2018عقد مجلس اإلدارة في دورته السابعة ( )4جلسات .يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع
ً
علما بأن األعضاء الذين لم يحضروا ً
ً
عضوا آخر لينوب عنهم في الحضور
أيا من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل
يحضره.
والتصويت .ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

االسم

خالد عبداهلل حمد الزامل
عبداهلل �صالح جمعه الدو�سري
�أحمد عبداهلل حمد الزامل
�أديب عبداهلل حمد الزامل
محمد �أحمد محمود الغيث
محمد �سليمان محمد الحربي
خالد محمد �صالح الفهيد
عبداهلل محمد عبداهلل الزامل
24

رقم ()7/10
في 05/27

رقم ()7/11
في 09/24

رقم ()7/12
في 12/09

اإلجمالي

رقم ()7/9
في 04/08
√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

ً
علما بمقترحات
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل النظام األساس للشركة حق حضور المساهمين الجتماعات الجمعية العامة لالطالع على الوضع العام للشركة
ونشاطاتها وأداءها خالل العام المالي المنصرم .كما يحق لهم االشتراك في المداوالت والنقاشات التي تدور خالل

االجتماع ويتوجب على المجلس اإلجابة عنها بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر ،وقد كفل النظام حق
االستفسار وطلب المعلومات.

من جهة �أخرى تعمل �أمانة �سر المجل�س و�إدارة �شئون
الم�ساهمين كحلقة توا�صل بين الم�ساهمين ورئي�س مجل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة .كما تعر�ض على مجل�س

الإدارة الآراء �أو المقترحات �أو الملحوظات الجوهرية – �إن
وجدت – في �أول اجتماع الحق للمجل�س.
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لجان مجلس اإلدارة

ينبثق من مجلس اإلدارة لجنتين هما "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت" .تتألف هاتان اللجنتان من

أعضاء مجلس اإلدارة ومن خارج الشركة وذلك حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص .وفيما يلي
ً
ً
موجزا لكل منها:
وصفا

)1

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من � 3أع�ضاء .وقد ت�شكلت بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ .2017/02/09
تعمل اللجنة وفق ًا للمهام وال�ضوابط ال�صادرة في نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات والئحة لجنة المراجعة المعتمدة من
الجمعية العامة .كما تخت�ص اللجنة بمراقبة �أعمال ال�شركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية و�أنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وت�شمل مهام اللجنة ب�صفة خا�صة ما يلي:

أ)

التقارير المالية:
 .1درا�سة ومراجعة القوائم المالية الأولية وال�سنوية لل�شركة قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة و�إبداء ر�أيها والتو�صية في �ش�أنها،
ل�ضمان نزاهتها وعدالتها و�شفافيتها.
� .2إبداء الر�أي الفني – بنا ًء على طلب مجل�س الإدارة – فيما �إذا كان تقرير المجل�س والقوائم المالية لل�شركة عادلة ومتوازنة
ومفهومة وتت�ضمن المعلومات التي تتيح للم�ساهمين والم�ستثمرين تقييم المركز �أو الو�ضع المالي لل�شركة و�أدائها ونموذج عملها
وا�ستراتيجيتها.
 .3درا�سة �أي م�سائل مه ّمة �أو غير م�ألوفة تت�ضمنها التقارير المالية.
 .4البحث بدقة في �أي م�سائل يثيرها المدير المالي لل�شركة �أو من يتولى مهامه �أو م�س�ؤول االلتزام في ال�شركة �أو مراجع الح�سابات.
 .5التحقق من التقديرات المحا�سبية في الم�سائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 .6درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة في ال�شركة و�إبداء الر�أي والتو�صية لمجل�س الإدارة في �ش�أنها.

ب)

المراجعة الداخلية:
 .1درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية و�إدارة المخاطر في ال�شركة.
 .2درا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيها.
.3الرقابة والإ�شراف على �أداء و�أن�شطة المراجع الداخلي و�إدارة المراجعة الداخلية في ال�شركة �إن وجدت ،للتحقق من توافر
الموارد الالزمة وفعاليتها في �أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .و�إذا لم يكن لل�شركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم
تو�صيتها للمجل�س ب�ش�أن مدى الحاجة �إلى تعيينه.
.4التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين مدير وحدة �أو �إدارة المراجعة الداخلية �أو المراجع الداخلي واقتراح مكاف�آته� ،أو اعتماد تعيين
�أحد المكاتب المحا�سبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.

ج)

مراجع الح�سابات:
 .1التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين مراجعي الح�سابات وعزلهم وتحديد �أتعابهم وتقييم �أدائهم ،بعد التحقق من ا�ستقاللهم
ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم.
 .2التحقق من ا�ستقالل مراجع الح�سابات ومو�ضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية �أعمال المراجعة ،مع الأخذ في االعتبار القواعد
والمعايير ذات ال�صلة.
ً
.3مراجعة خطة مراجع ح�سابات ال�شركة و�أعماله ،والتحقق من عدم تقديمه �أعماال فنية �أو �إدارية تخرج عن نطاق �أعمال
المراجعة ،و�إبداء مرئياتها حيال ذلك.
 .4الإجابة عن ا�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�شركة.
 .5درا�سة تقارير مراجع الح�سابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ ب�ش�أنها.

د)

�ضمان االلتزام:
 .1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال�شركة الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 .2التحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة.
 .3مراجعة العقود والتعامالت المقترح �أن تجريها ال�شركة مع الأطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك �إلى مجل�س الإدارة.
 .4الرفع �إلى مجل�س الإدارة بما تراه من م�سائل ترى �ضرورة اتخاذ �إجراء ب�ش�أنها ،و�إبداء تو�صياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
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اجتمعت اللجنة خالل العام ( )7جل�سات ،ويو�ضح الجدول التالي �أ�سماء الأع�ضاء وك�شف الح�ضور:
رقم االجتماع

رقم ( )7/7في 03/20

محمد �سليمان محمد الحربي
(الرئي�س  -م�ستقل)

رقم ( )7/8في 04/18

رقم ( )7/9في 04/24

رقم ( )7/10في 07/25
رقم ( )7/11في 09/24
رقم ( )7/12في 11/01
رقم ( )7/13في 11/21

اإلجمالي
)2

محمد �أحمد محمود الغيث
(ع�ضو  -غير تنفيذي)

د /جا�سم �شاهين حمد الرميحي
(ع�ضو  -من خارج المجل�س)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7

7

7

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت:

تتكون لجنة التر�شيحات والمكاف�آت من � 3أع�ضاء تم تر�شيحهم من قبل المجل�س.
تعمل اللجنة وفق ًا للمهام وال�ضوابط ال�صادرة في الئحة حوكمة ال�شركات والئحة التر�شيحات والمكاف�آت المعتمدة من الجمعية
العامة ،وت�شمل ما يلي:
� .1إعداد �سيا�سة وا�ضحة لمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س والإدارة التنفيذية ،ورفعها �إلى مجل�س الإدارة
للنظر فيها تمهيد ًا العتمادها من الجمعية العامة ،على �أن يراعى في تلك ال�سيا�سة اتباع معايير ترتبط بالأداء ،والإف�صاح عنها،
والتحقق من تنفيذها.
 .2تو�ضيح العالقة بين المكاف�آت الممنوحة و�سيا�سة المكاف�آت المعمول بها ،وبيان �أي انحراف جوهري عن هذه ال�سيا�سة.
 .3المراجعة الدورية ل�سيا�سة المكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق �أهدافها.
 .4التو�صية لمجل�س الإدارة بمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بال�شركة وفق ًا لل�سيا�سة المعتمدة.
 .5اقتراح �سيا�سات ومعايير وا�ضحة للع�ضوية في مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
 .6التو�صية لمجل�س الإدارة بتر�شيح �أع�ضاء فيه و�إعادة تر�شيحهم وفق ًا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم تر�شيح �أي
�شخ�ص �سبقت �إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
� .7إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س الإدارة و�شغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 .8تحديد الوقت الذي يتعين على الع�ضو تخ�صي�صه لأعمال مجل�س الإدارة.
 .9المراجعة ال�سنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات �أو الخبرات لع�ضوية مجل�س الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 .10مراجعة هيكل مجل�س الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التو�صيات ب�ش�أن التغييرات التي يمكن �إجرا�ؤها.
 .11التحقق ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ،والتحقق من عدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل
ع�ضوية مجل�س �إدارة �شركة �أخرى.
 .12و�ضع و�صف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيين والأع�ضاء غير التنفيذيين والأع�ضاء الم�ستقلين وكبار التنفيذيين.
 .13و�ضع الإجراءات الخا�صة في حال وجود مركز �شاغر �ضمن ع�ضوية مجل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيين.
 .14تحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
 .15تتولى اللجنة درا�سة المو�ضوعات التي تخت�ص بها �أو التي ُتحال �إليها من مجل�س الإدارة ،وترفع تو�صياتها �إلى المجل�س التخاذ
القرار ب�ش�أنها� ،أو �أن تتخذ القرارات �إذا فو�ض �إليها المجل�س ذلك.
 .16يحق للجنة اال�ستعانة بمن تراه من الخبراء والمخت�صين من داخل ال�شركة �أو من خارجها في حدود �صالحياتها ،على �أن ي�ض َّمن
ذلك في مح�ضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر ا�سم الخبير وعالقته بال�شركة �أو الإدارة التنفيذية.
اجتمعت اللجنة خالل العام ( )2جل�ستين ،ويو�ضح الجدول التالي �أ�سماء الأع�ضاء وك�شف الح�ضور:
رقم االجتماع

رقم ( )7/3في 07/19

رقم ( )7/4في 12/19

اإلجمالي

عبداهلل �صالح جمعه الدو�سري
(الرئي�س  -م�ستقل)

خالد عبداهلل حمد الزامل
(ع�ضو  -م�ستقل)

محمد �سليمان محمد الحربي
(ع�ضو  -م�ستقل)

√

√

√

√

√

√

2

2

2
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الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه

وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة – إن وجدت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،وتقوم بتقديم االقتراحات
الالزمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .من جهة ثانية ،يقوم رئيس المجلس بتقييم لجنة الترشيحات

والمكافآت .لم يقم مجلس اإلدارة بتعيين جهة خارجية خالل العام المالي  2018إلجراء عملية تقييم األداء ،وستقوم
لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك في اجتماعاتها المقبلة.

27

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين

تبين الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين خالل العام
ً
علما بأن المكافآت والتعويضات خاضعة لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة ،ويقر المجلس
المالي ،2018
بأنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

�أو ًال� :أع�ضاء مجل�س الإدارة:

المكافأة الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور (المجلس)

بدل حضور (اللجان)

مزايا عينية

مكافأة األعمال
الفنية واالستشارية

مكافأة الرئيس أو العضو
المنتدب أو أمين السر
ً
عضوا)
(إن كان

المجموع

نسبة من األرباح

مكافأة دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

العضو

المكافأة المتغيرة

(آالف الرياالت)

أوال :األعضاء المستقلين
ً
خالد عبدالله الزامل

200

12

6

0

0

0

218

0

0

0

0

0

0

0

218

0

عبدالله صالح جمعه

200

12

6

0

0

0

218

0

0

0

0

0

0

0

218

0

أحمد عبدالله الزامل

200

12

0

0

0

0

212

0

0

0

0

0

0

0

212

0

محمد سليمان الحربي

200

12

27

0

0

0

239

0

0

0

0

0

0

0

239

0

خالد محمد الفهيد

200

12

0

0

0

0

212

0

0

0

0

0

0

0

212

0

ً
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين
أديب عبدالله الزامل

200

12

0

0

0

0

212

0

0

0

0

0

0

0

212

0

محمد أحمد الغيث

200

12

21

0

0

0

233

0

0

0

0

0

0

0

233

0

ً
ثالثا :األعضاء التنفيذيين
عبدالله محمد الزامل

200

12

0

0
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0

0

212

0

0

0

0

0

0

0

212

0
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ثانياً� :أع�ضاء اللجان:
العضو

المكافآت الثابتة

بدل الحضور

أعضاء لجنة المراجعة:

المجموع

(آالف الرياالت)

محمد سليمان الحربي

0

21

21

محمد أحمد الغيث

0

21

21

50

21

71

الدكتور /جاسم شاهين الرميحي
(عضو من خارج المجلس)

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

(آالف الرياالت)

عبدالله صالح جمعه

0

6

6

خالد عبدالله الزامل

0

6

6

محمد سليمان الحربي

0

6

6

ثالثاً:كبار التنفيذيين:
المكافأة المتغيرة

المكافأة الثابتة

(آالف الرياالت)

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافأة دورية

أرباح

تحفيزية قصيرة

تحفيزية طويلة

األسهم الممنوحة

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

مجموع مكافأة التنفيذيين
عن المجلس إن وجدت

المجموع الكلي

أربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
4,476

2,579

0

7,055

0

0

0

0

0

0

7,105

200

14,160

من الجدير بالذكر �أن ا�ستالم �أع�ضاء المجل�س لمكاف�أتهم ال�سنوية ب�صفتهم �أع�ضاء في مجل�س الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في
� 2018/12/31سيتم بعد موافقة الجمعية العامة لل�شركة والتي �سيتم تحديد موعدها الحق ًا ،علم ًا ب�أن ما يتقا�ضاه الأع�ضاء هو وفق ما
ن�صت عليه الأنظمة ال�صادرة من الجهات ذات العالقة في هذا ال�ش�أن.
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28

سياسة المكافآت

حسب المادة ( )93من الئحة حوكمة الشركات ،فقد أقرت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في 2017/12/31

"سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية" .وفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلياتها
ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:

المعايير العامة للمكاف�آت:

تقوم لجنة التر�شيحات والمكاف�آت بال�شركة بموجب هذه ال�سيا�سة بالتو�صية لمجل�س الإدارة بمكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء مجل�س
الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ،وفق ًا للمعايير التالية:
.1
	تكون المكاف�آت والتعوي�ضات من�سجمة مع ا�ستراتيجية ال�شركة و�أهدافها.
 .2تكون المكاف�آت متنا�سبة مع ن�شاط ال�شركة والمهارات الالزمة لإدارتها.
 .3يتم �إعداد ال�سيا�سة بالتن�سيق مع لجنة التر�شيحات والمكاف�آت عند التعيينات الجديدة.
 .4الأخذ في االعتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة وحجمها وخبرة �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
	الأخذ في االعتبار ممار�سات ال�شركات الأخرى في تحديد المكاف�آت بالإ�ضافة �إلى ما هو �سائد في �سوق العمل ،مع تفادي ما قد
.5
ين�ش�أ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكاف�آت والتعوي�ضات.
.6
	تحدد المكاف�آت بنا ًء على م�ستوى الوظيفة ،والمهام والم�س�ؤوليات المنوطة ب�شاغلها ،والم�ؤهالت العلمية ،والخبرات العملية،
والمهارات ،وم�ستوى الأداء.
.7
	تقدم المكاف�آت بغر�ض حث �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على �إنجاح ال�شركة وتنميتها على المدى الطويل ،ك�أن تربط
الجزء المتغير من المكاف�آت بالأداء على المدى الطويل.
.8
	�إيقاف �صرف المكاف�أة �أو ا�ستردادها �إذا تبين �أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير دقيقة قدمها ع�ضو في مجل�س الإدارة �أو لجانه
التابعة �أو الإدارة التنفيذية ،وذلك لمنع ا�ستغالل الو�ضع الوظيفي للح�صول على مكاف�آت غير م�ستحقة.
.9
	تنظيم منح �أ�سهم في ال�شركة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء �أكانت �إ�صدار ًا جديد ًا �أم �أ�سهم ًا ا�شترتها ال�شركة.
 .10ال يجوز لأع�ضاء مجل�س الإدارة الت�صويت على بند مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة في اجتماع الجمعية العامة لم�ساهمي ال�شركة.
	.11يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة الح�صول على مكاف�أة مقابل ع�ضويته في لجنة المراجعة الم�شكلة من قبل الجمعية العامة� ،أو مقابل
�أي �أعمال �أو منا�صب تنفيذية �أو فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية – بموجب ترخي�ص مهني – �إ�ضافية يكلف بها في ال�شركة ،وذلك
بالإ�ضافة �إلى المكاف�أة التي يمكن �أن يح�صل عليها ب�صفته ع�ضو ًا في مجل�س الإدارة وفي اللجان الم�شكلة من قبل مجل�س الإدارة،
وفق ًا لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�س.
	.12يجوز �أن تكون مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعك�س مدى خبرة الع�ضو واخت�صا�صاته والمهام المنوطة به
وا�ستقالله وعدد الجل�سات التي يح�ضرها وغيرها من االعتبارات.
	.13يجب �أال تكون مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين ن�سبة من الأرباح التي تحققها ال�شركة �أو �أن تكون مبنية ب�شكل مبا�شر �أو
غير مبا�شر على ربحية ال�شركة.
�	.14إذا قررت الجمعية العامة �إنهاء ع�ضوية من تغيب من �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�سبب عدم ح�ضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س
دون عذر م�شروع ،فال ي�ستحق هذا الع�ضو �أي مكاف�آت عن الفترة التي تلي �آخر اجتماع ح�ضره ،ويجب عليه �إعادة جميع المكاف�آت
التي �صرفت عن تلك الفترة.

مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:

	تتكون مكاف�أة مجل�س الإدارة من مبلغ معين �أو بدل ح�ضور عن الجل�سات �أو مزايا عينية �أو ن�سبة معينة من �صافي الأرباح ،ويجوز
.1
الجمع بين اثنتين �أو �أكثر من هذه المزايا.
.2
	�إذا كانت المكاف�أة ن�سبة معينة من �أرباح ال�شركة ،فال يجوز �أن تزيد هذه الن�سبة على  %10من �صافي الأرباح ،وذلك بعد خ�صم
ً
االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام النظام ونظام ال�شركة الأ�سا�س ،وبعد توزيع ربح على الم�ساهمين ال يقل
عن  %5من ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه المكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد الجل�سات التي يح�ضرها الع�ضو،
وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ًال.
.3
	في جميع الأحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يح�صل عليه ع�ضو مجل�س الإدارة من مكاف�آت ومزايا مالية �أو عينية مبلغ خم�سمائة �ألف
ً
ريال �سنويا ،وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها الجهة المخت�صة.
.4
	يجب �أن ي�شتمل تقرير مجل�س الإدارة �إلى الجمعية العامة على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة
المالية من مكاف�آت وبدل م�صروفات وغير ذلك من المزايا .و�أن ي�شتمل كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء المجل�س بو�صفهم
عاملين �أو �إداريين �أو ما قب�ضوه نظير �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارات .و�أن ي�شتمل �أي�ض ًا على بيان بعدد جل�سات المجل�س وعدد
الجل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة.

 | 58التقرير السنوي للزامل للصناعة 2018

التقرير السنوي 2018

مكاف�آت اللجان:

	يحدد ويعتمد مجل�س الإدارة مكاف�آت ع�ضوية لجانه المنبثقة منه – با�ستثناء لجنة المراجعة – وبدالت الح�ضور وغيرها من
.1
ا�ستحقاقات بنا ًء على تو�صية من لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
.2
	تكون مكاف�آت ع�ضوية اللجان �سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع وبدالت ح�ضور االجتماعاتً .
	تعتمد مكاف�أة ع�ضوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين بنا ًء على تو�صية من مجل�س الإدارة.
.3
	يراعى عند ت�شكيل اللجان عدد الع�ضوية التي يمكن لع�ضو مجل�س الإدارة �أن ي�شغله ،بحيث ال يتجاوز �إجمالي ما يتقا�ضاه الع�ضو
.4
من مكاف�آت عن ع�ضويته في المجل�س واللجان الحد الأعلى المن�صو�ص عليه في نظام ال�شركات ،مع مراعاة الفقرة ( )11من
المادة ( )3من هذه ال�سيا�سة.

مكاف�آت الإدارة التنفيذية:

	يحدد مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية لجنة التر�شيحات والمكاف�آت �أنواع المكاف�آت التي ُتمنح لكبار التنفيذيين في ال�شركة – على
.1
�سبيل المثال :المكاف�آت الثابتة ،والمكاف�آت المرتبطة بالأداء ،والمكاف�أة الت�شجيعية – بما ال يتعار�ض مع ال�ضوابط والإجراءات
التنظيمية ال�صادرة لل�شركات الم�ساهمة.
.2
	تكون مكاف�آت كبار التنفيذيين متوافقة مع �أهداف ال�شركة اال�ستراتيجية ومتنا�سبة مع ن�شاط ال�شركة والمهارات الالزمة لإدارتها،
مع الأخذ في االعتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة وحجمها.
	تقوم لجنة التر�شيحات والمكاف�آت بمراجعة خطط الحوافز الخا�صة بكبار التنفيذيين ب�شكل م�ستمر ورفع التو�صية لمجل�س
.3
الإدارة العتمادها.
	تهدف المكاف�آت �إلى توفير الحالة التناف�سية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين الم�ؤهلين والأكفاء والحفاظ على الم�ستوى
.4
العالي من المهارات التي تحتاج �إليها ال�شركة.

�أحكام عامة:

	تدفع مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة واللجان و�أمين ال�سر �سنوي ًا بعد اعتماد القوائم المالية ال�سنوية الموحدة (المدققة) من قبل
.1
الجمعية العامة لم�ساهمي ال�شركة.
.2
	يجوز دفع بدالت الح�ضور بعد كل جل�سة �أو ربع �سنوي ًا �أو مع المكاف�آت ال�سنوية.
 .3ت�صرف البدالت والم�صاريف الأخرى مرة واحدة فقط �إذا ما تم عقد اجتماع �أو �أكثر في نف�س اليوم.
 .4تدفع مكاف�آت الإدارة التنفيذية �سنوي ًا فور اعتمادها من مجل�س الإدارة بموجب تو�صية من لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
29

سياسة الشركة في توزيع األرباح

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة القائمة

حينها ،بما في ذلك ال الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية واالستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة.
وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس إال أنه ال يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة
ضمان لتوزيعات مستقبلية.

علم ًا ب�أن �سيا�سة توزيع الأرباح هي ح�سب المادة ( )41من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وهي كالتالي:
توزع �أرباح ال�شركة ال�سنوية ال�صافية ـ ح�سب ما يراه مجل�س الإدارة منا�سب ًا وبموجب تفوي�ض من الجمعية العامة بتوزيع �أرباح مرحلية
يجدد �سنوي ًا ـ على الوجه الآتي:
	يجنب ( )%10من �صافي الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي لل�شركة ويجوز �أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
•
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من ر�أ�س المال المدفوع.
	للجمعية العامة العادية  -بنـا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة � -أن تجنب ن�سبة ( )%10من �صافي الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي
•
اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
	للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر
•
الإمكان على الم�ساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك �أن تقتطع من �صافي الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة
�أو لمعاونة ما يكون قائم ًا من هذه الم�ؤ�س�سات.
	يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين ن�سبة تمثل ال تقل عن ( )%5من ر�أ�سمال ال�شركة المدفوع.
•
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	مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة ( )16من هذا النظام ،والمادة ( )76من نظام ال�شركات ،تو�صي لجنة التر�شيحات
•
والمكاف�آت المكاف�أة التي ي�ستحقها �أع�ضاء مجل�س الإدارة بحيث ال تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظام ًا ،على �أن يكون
ا�ستحقاق هذه المكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد الجل�سات التي يح�ضرها الع�ضو.
علم ًا ب�أنه لم يتم توزيع �أي �أرباح عن العام المالي � 2018أو التو�صية بذلك كما في 2018/12/31م:
30

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة
أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع بيان أسباب المخالفة والجهة
الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من
الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

31

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

في إطار األعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ،فإنه توجد لديها أعمال
وعقود تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة خالل العام  2018والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /أديب عبدالله حمد الزامل.

�إن جميع هذه الأعمال والعقود تختلف مددها بين ال�سنوية �أو محددة المدة و ُتجدد تلقائي ًا ح�سب بنود االتفاقيات ،حيث ت�أتي امتداد ًا
لعالقات م�ستمرة منذ فترة طويلة.
يتم االتفاق على هذه الأعمال والعقود بال�شروط التجارية ال�سائدة في ال�سوق وكذلك ح�سب الإجراءات واللوائح الداخلية لل�شركة بهذا
الخ�صو�ص.
�إن جميع الأ�سعار و�شروط الدفع الخا�صة بهذه المعامالت ُتعتمد من قبل مجل�س الإدارة ،ويتم ا�ستبعاد �صوت الطرف ذي العالقة من
الت�صويت خالل االجتماع .كما يتم الموافقة عليها والترخي�ص بها لعام �آخر من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين �سنوي ًا.
ت�شمل هذه التعامالت ما يلي:
.1
	تعامالت �شراء منتجات �أو خدمات بقيمة  2,777,864ريال �سعودي من �شركة الزامل المعمارية القاب�ضة المملوكة من قبل �شركة
مجموعة الزامل القاب�ضة والتي يمثلها الأ�ستاذ� /أديب عبداهلل الزامل الذي ي�شغل من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة الزامل لل�صناعة.
.2
	تعامالت �شراء منتجات �أو خدمات بقيمة  3,455,833ريال �سعودي من �شركة الزامل لل�صناعات الكيماوية والبال�ستيكية المملوكة
من قبل �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة والتي يمثلها الأ�ستاذ� /أديب عبداهلل الزامل الذي ي�شغل من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة
الزامل لل�صناعة.
	تعامالت �شراء منتجات �أو خدمات بقيمة  15,823,628ريال �سعودي من �شركة الزامل للتجارة والخدمات القاب�ضة المملوكة
.3
من قبل �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة والتي يمثلها الأ�ستاذ� /أديب عبداهلل الزامل الذي ي�شغل من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة
الزامل لل�صناعة.
	تعامالت �شراء منتجات �أو خدمات بقيمة  8,498,964ريال �سعودي من �شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل �شركة
.4
مجموعة الزامل القاب�ضة والتي يمثلها الأ�ستاذ� /أديب عبداهلل الزامل الذي ي�شغل من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة الزامل لل�صناعة.
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامت إدارة شئون المساهمين بالشركة خالل العام  2018بطلب سجل المساهمين ( )14مرة من خالل خدمة "تداوالتي"
على النحو ولألسباب التالية:

عدد الطلبات

33

تاريخ الطلب

تاريخ الملكية

أسباب الطلب

1

2018/01/10

2018/01/02

2

2018/02/04

2018/02/04

3

2018/03/04

2018/03/04

4

2018/04/03

2018/04/02

5

2018/05/08

2018/05/02

6

2018/05/23

2018/05/23

7

2018/06/05

2018/06/04

8

2018/07/02

2018/07/02

9

2018/08/02

2018/08/02

10

2018/09/03

2018/09/03

11

2018/10/01

2018/10/02

12

2018/10/16

2018/10/16

13

2018/11/04

2018/11/04

14

2018/12/04

2018/12/04

�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�سنوي
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�سجل الم�ساهمين للجمعية العامة
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري
�إعداد تقرير تحليل ل�سجل الم�ساهمين ال�شهري

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي
لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل ،وتقوم
ً
دوريا بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية .وتتابع إدارة المراجعة الداخلية مع
اإلدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة بتقاريرها.

بنا ًء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية ال�سيا�سات والإجراءات المالية والت�شغيلية والإدارية ،ولم يتبين
للجنة المراجعة وجود �أي مخاطر مهمة قد ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة ،وبموجب المعلومات التي تح�صلت عليها لم تكن هناك مالحظات
جوهرية خالل العام  2018ت�ؤثر على الموقف المالي لل�شركة .علم ًا ب�أن المالحظات غير الجوهرية التي ت�صدر هي في �إطار الن�شاطات
والأعمال اليومية لل�شركة وقطاعاتها ،ويتم �أخذها في االعتبار مع و�ضع الحلول والإجراءات المنا�سبة لت�صحيحها في حينه .من الجدير
بالذكر �أن الإدارة التنفيذية م�ستمرة في اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية
وكذلك االلتزام بال�سيا�سات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.
كما ت�أكدت اللجنة من ا�ستقاللية المراجع الخارجي وتمت مناق�شته عن الأداء المالي لل�شركة بما في ذلك القوائم المالية ال�سنوية
والربع �سنوية والإي�ضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عر�ضها لمجل�س الإدارة.
ب�شكل عام ،ال يوجد لدى لجنة المراجعة �شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في ال�شركة .وعليه يقر مجل�س الإدارة �صحة وفعالية
نظم الرقابة الداخلية بما يحقق �أغرا�ض ال�شركة وم�صالح الم�ساهمين.
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34

توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

تتوجد في الشركة إدارة متكاملة تُ عنى بالمراجعة الداخلية يرأسها المراجع العام .ويقوم المراجع العام باطالع لجنة

المراجعة بصفة مستمرة ودورية من خالل تقارير دورية .لذلك لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن مدى الحاجة
إلى تعيين مراجع داخلي.

تقوم �إدارة المراجعة الداخلية �أي�ض ًا ب�إعداد وتطوير �سيا�سات ال�شركة ،وتقديم الم�شورة والم�ساعدة والتو�ضيح ب�ش�أن ال�سيا�سات
والإجراءات وال�ضوابط الداخلية والمجاالت الأخرى ذات العالقة بما ي�ؤدي �إلى تعزيز وتح�سين الرقابة الداخلية.
35

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع
الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها

ال توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس اإلدارة.
36

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

ً
ً
واحدا فقط للجمعية العامة .ويوضح الجدول التالي كشف حضور
اجتماعا ()1
عقدت الشركة خالل العام المالي 2018

أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

37

جمعية عامة عادية
(2018/05/23م)

خالد عبداهلل حمد الزامل

√

عبداهلل �صالح جمعه الدو�سري

x

�أحمد عبداهلل حمد الزامل

x

�أديب عبداهلل حمد الزامل

√

محمد �أحمد محمود الغيث

x

محمد �سليمان محمد الحربي

√

عبداهلل محمد عبداهلل الزامل

x

خالد محمد �صالح الفهيد

√

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
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إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

	�أن �سجالت الح�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
.1
	�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية.
.2
	�أنه ال يوجد �أي �شك يذكر في قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
.3
 .4ال يوجد �أي �أ�سهم و�أدوات دين �صادرة لل�شركات التابعة.
	.5ال يوجد �أي م�صلحة و�أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيين و�أقربائهم في �أ�سهم �أو
�أدوات دين ال�شركات التابعة.
	.6ال يوجد �أي فئات و�أعداد �أي �أدوات دين قابلة للتحويل و�أي �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة
�أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة خالل ال�سنة المالية ،وال يوجد �أي عو�ض ح�صلت عليه ال�شركة مقابل ذلك.
	.7ال يوجد �أي حقوق تحويل �أو اكتتاب بموجب �أدوات دين قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية� ،أو مذكرات حق اكتتاب� ،أو حقوق
م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة.
	.8ال يوجد �أي ا�سترداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة �أو � ٍأي من �شركاتها التابعة لأي �أدوات دين قابلة لال�سترداد تمت خالل
العام .2018
 .9ال توجد �أي �صفقة بين ال�شركة وطرف ذي عالقة.
	.10ال توجد �أية عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون ال�شركة طرف ًا فيه وتوجد �أو كانت توجد فيه م�صلحة جوهرية مبا�شرة
�أو غير مبا�شرة لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيين �أو لأي �شخ�ص ذو عالقة ب�أي منهم.
	.11ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل بموجبه �أحد الم�ساهمين �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو �أحد التنفيذيين �أو موظفي ال�شركة عن
حقه في الأرباح.
 .12ال يوجد �أي عمليات تعار�ض م�صالح لم يتم الإف�صاح عنه.
 .13لم تت�سلم ال�شركة من المحا�سب القانوني طلب ًا لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام .2018
	.14لم تت�سلم ال�شركة من م�ساهمين يملكون  %5من ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر طلب ًا لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام
.2018
 .15ال يوجد �أي �إجراء قد ي�ؤدي �إلى �إعاقة ا�ستخدام الم�ساهم لحقه في الت�صويت.
 .16ال توجد �أي �أحداث جوهرية ت�ؤثر على �سالمة المركز المالي لل�شركة بعد نهاية العام المالي ي�ستلزم الإف�صاح عنها.
 .17لم تقدم ال�شركة قرو�ض ًا �أو ت�سهيالت ائتمانية لأي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كبار تنفيذيها.
39

الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) نيابة عنكم بجزيل الشكر واالمتنان لمقام خادم

الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية

االقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية وتحقيق الرؤية .2030

كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)

وشركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) وكافة الجهات ذات العالقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجل�س نيابة عنكم بخال�ص ال�شكر والتقدير لإدارة ومن�سوبي �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي العاملين في كافة
قطاعاتها وفروعها وم�صانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم ويدعوهم �إلى موا�صلة العطاء لمواجهة التحديات،
وكذلك يتوجه بال�شكر �إلى عمالء ال�شركة داخل وخارج المملكة العربية ال�سعودية على ثقتهم بال�شركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.
مجلس اإلدارة
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القوائم

المالية الموحدة
وتقرير مراجعي
الحسابات
 31ديسمبر 2018

 | 64التقرير السنوي للزامل للصناعة 2018

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية الموحدة

إلى السادة المساهمين

شركة الزامل لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)

الرأي

الموحدة لشركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") ،التي
لقد راجعنا القوائم المالية ُ
الموحدة وقائمة الدخل الشامل
الموحدة كما في  31ديسمبر  2018وقائمة الدخل ُ
تشتمل على قائمة المركز المالي ُ

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
الموحدة وقائمة التدفقات النقدية ُ
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ُ
ُ
ً
ملخصا بالسياسات المحاسبية الهامة.
الموحدة ،والتي تتضمن
التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية ُ

الموحد للمجموعة كما
الموحدة تُ ظهر
بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي ُ
في رأينا ،إن القوائم المالية ُ
ٍ
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً
الموحد وتدفقاتها النقدية ُ
في  31ديسمبر  2018وأدائها المالي ُ

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من ِقبل
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

ً
وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بمقتضى
لقد أجرينا مراجعتنا

الموحدة" من هذا التقرير.
تلك المعايير ُم ّبينة بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية ُ
ً
وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة
إننا مستقلون عن المجموعة
ً
الموحدة ،كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد .نعتقد بأن أدلة
بمراجعتنا للقوائم المالية ُ

ً
أساسا إلبداء رأينا.
المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن توفر

األمور الرئيسة للمراجعة

إن األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المهني ،لها األهمية البالغة عند مراجعتنا

الموحدة ككل،
الموحدة للفترة الحالية .وقد جرى تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ُ
للقوائم المالية ُ
ً
منفصال حول هذه األمور .وفيما يتعلق بكل أمر مراجعة رئيس مبين أدناه،
وعند تكوين رأينا حولها ،فإننا ال نقدم رأيا
ً

يرد وصفنا لكيفية تناول إجراءات المراجعة لكل أمر في هذا السياق.

الموحدة" من هذا التقرير،
المبينة في فقرة "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية ُ
لقد التزمنا بمسؤولياتنا ُ

بما في ذلك ما يتعلق بهذه األمور .وعليه ،شملت مراجعتنا القيام بإجراءات ُصممت للرد على تقييمنا لمخاطر وجود
الموحدة .إن نتائج إجراءات مراجعتنا ،بما في ذلك اإلجراءات المنفذة لمعالجة
تحريفات جوهرية في القوائم المالية ُ
ً
الموحدة المرفقة
األمور أدناه ،توفر
أساسا لرأينا حول مراجعة القوائم المالية ُ
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كيفية معالجة أمر المراجعة الرئيس

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية"

بغر�ض تقييم مدى مالءمة الحكم المحا�سبي للإدارة
وتقديراتها ،فقد ُنفذت الإجراءات التالية:

للمرة األولى

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9اعتبار ًا
من  1يناير  ،2018وخل�صت الإدارة �إلى �أن �أهم ت�أثير للمعيار •	ق ّيمنا الإجراءات وال�ضوابط لدى المجموعة والمتعلقة
بمراقبة الح�سابات المدينة ومراجعة مخاطر االئتمان
الجديد على القوائم المالية للمجموعة يتعلق بح�ساب مخ�ص�ص
الخا�صة بالعمالء.
الخ�سائر االئتمانية المتوقعة للح�سابات المدينة.

لدى المجموعة ح�سابات مدينة بقيمة  2,355مليون ريال �سعودي •	ق ّيمنا مدى مالءمة الأحكام المحا�سبية والتقديرات
واالفترا�ضات الهامة التي و�ضعتها الإدارة.
كما في  31دي�سمبر  2018بما في ذلك �أر�صدة مت�أخرة ال�سداد
بقيمة  1,302مليون ريال �سعودي .وقد �سجلت المجموعة
مخ�ص�ص ًا للخ�سائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  312مليون ريال •	�أجرينا تحلي ًال لل�سيا�سات المحا�سبية وق ّيمنا المنهجية
التي ُو�ض َعت لح�ساب معدل الخ�سارة المتوقعة وفق ًا للمعيار
�سعودي.
الدولي للتقرير المالي رقم (.)9
وتقدير مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة ذاتي �إلى حد
كبير نظر ًا للأحكام المحا�سبية والتقديرات واالفترا�ضات الهامة •	تحققنا من الدقة الح�سابية للنموذج و�أعدنا ح�ساب
الخ�سائر المتوقعة على �أ�سا�س العينة.
التي تطبقها الإدارة عند تحديد الخ�سائر االئتمانية المتوقعة.
ويتع ّين على الإدارة تحديد معدل الخ�سارة المتوقع لح�ساباتها
ً
•	�أجرينا تحليال لنتائج نموذج الخ�سارة االئتمانية
المدينة غير الم�سددة ،وذلك على �أ�سا�س خبرة المجموعة
المتوقعة الذي تطبقه المجموعة ،واختبرنا التقادم
ال�سابقة في الخ�سائر االئتمانية ،و ُتعدّل ح�سب المعلومات
الزمني للح�سابات المدينة والبيانات الم�صدرية الأخرى
المقدمة على �أ�سا�س تطلعي.
الم�ستخدمة في التقييم على �أ�سا�س العينة.
و ُيمثل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة
•	ق ّيمنا مدى كفاية �إف�صاح المجموعة ب�ش�أن الخ�سائر
والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة والتدفقات النقدية المتوقعة
االئتمانية المتوقعة للح�سابات المدينة وتقييم الإدارة
تقدير ًا هام ًا.
لمخاطر االئتمان وردود فعلها على هذه المخاطر.
وبالنظر �إلى �أهمية ت�أثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( )9على ح�سابات المجموعة المدينة ،ف�إن التعقيدات والأحكام
المحا�سبية المتعلقة على وجه الخ�صو�ص بح�ساب الخ�سائر
االئتمانية المتوقعة ،فقد اعتبرنا هذا الأمر �أمر مراجعة رئي�س.
ولمزيد من التفا�صيلُ ،يرجى الرجوع �إلى الإي�ضاح (.)22
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أمر المراجعة الرئيس

كيفية معالجة أمر المراجعة الرئيس

االعتراف باإليرادات من العقود الطويلة األجل

وقد ا�شتملت �إجراءات مراجعتنا المتعلقة باالعتراف بالعقود
طويلة الأجل على ما يلي:

ونظر ًا لما �سبقُ ،حدد االعتراف بالإيرادات من عقود
الإن�شاءات ك�أمر مراجعة رئي�س.

•	نفذنا �إجراءات تحليلية لمقارنة الإيرادات وهام�ش الربح
الإجمالي مع تلك ال ُمف�صح عنها في فترات �سابقة لتحديد
التقلبات الهامة والح�صول على تف�سيرات من الإدارة ب�ش�أن
هذه التقلبات.

�إن �أحد الم�صادر الهامة لتدفق الإيرادات لدى المجموعة هو
العقود الطويلة الأجل .وقد اعترفت المجموعة بالإيرادات من
العقود الطويلة الأجل با�ستخدام طريقة ن�سبة الإنجاز .ويتطلب •	راجعنا �إجراءات التقدير لدى المجموعة (بما في ذلك
اعتماد موازنة الم�شروع ور�صد تكاليف الم�شروع و�أن�شطته
تحديد ن�سبة الإنجاز قيام الإدارة بو�ضع �أحكام محا�سبية
ً
ومراجعة الإدارة لكال من مرحلة �إنجاز الم�شروع ونقاطه
وتقديرات هامة مثل تقييم التكاليف ال ُمتكبدة بالزيادة
الرئي�سية التعاقدية المحققة وموافقة العميل عليهما)
عن التكلفة الإجمالية للم�شروع و�إجراء ا�ستق�صاء للأعمال
الم�ستخدمة في تحديد مبالغ الإيرادات والتكاليف المعترف
المنجزة وعملية تحديد العقود الخا�سرة� .إن الإيرادات
بها في القوائم المالية ال ُموحدة.
والتكاليف المرتبطة بالم�شروع تت�ضمن تقديرات حيث قد
يتغير نطاق الم�شروع ،وت�ستند التكاليف الإجمالية للم�شروع
•	راجعنا ال�شروط التعاقدية وحالة تنفيذ �أعمال عقود العمالء
على عوامل مختلفة بما في ذلك تكاليف المواد والعمالة.
على �أ�سا�س العينة� ،إلى جانب المناق�شات مع الإدارة،
وتحققنا من االعتراف ب�إيرادات العقود وفق ًا لن�سبة الإنجاز
ترد ال�سيا�سات المحا�سبية الخا�صة باالعتراف بالإيرادات
لكل م�شروع والتي تُقا�س ح�سب مرحلة الإنجاز الفعلي
والمتعلقة بالعقود الطويلة الأجل في الإي�ضاح ( )2حول القوائم
المالية ال ُموحدة.
للأن�شطة.

وبنا ًء على ذلك ،ف�إن قابلية ا�سترداد �أ�صول العقود فيما يتعلق
بالعقود الطويلة الأجل ت�ستند �إلى تقييم الإدارة و�أف�ضل تقدير
للتحقق النهائي لهذه الأر�صدة

•	راجعنا ،على �أ�سا�س العينة ،عملية �إعادة تقدير تكاليف
العقود التي تن�ش�أ عن تعديالت العقود ،وحللنا المفاو�ضات
والت�سويات الجارية الحالية التي قد ت�ؤثر على ربحية
هذه العقود بالإ�ضافة �إلى �إمكانية تح�صيل العقود الهامة
بالرجوع �إلى تقييم مراجعة االئتمان الأخير لكل عميل الذي
تُعدّه الإدارة.
•	ق ّيمنا مدى قابلية ا�سترداد �أ�صول العقود بمراعاة ما �إذا
كان العمل معتمد فعل ّي ًا وما �إذا كانت الم�ستخل�صات �أُ�صدِ رت
منذ نهاية ال�سنة.
•	ق ّيمنا مدى كفاية الإف�صاحات المقدمة لو�صف نقاط
عدم اليقين ب�ش�أن الحكم المحا�سبي والتقديرات المتعلقة
باالعتراف بالإيرادات والأعمال المنفذة الفائ�ضة عن
الفواتير.
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المعلومات األخرى التي تضمنها التقرير السنوي للمجموعة لعام :2018

تت�ألف المعلومات الأخرى من المعلومات التي ت�ضمنها التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام  ،2018بخالف القوائم المالية ال ُموحدة وتقرير
مراجعتنا حولها .والإدارة م�س�ؤولة عن المعلومات الأخرى التي يت�ضمنها تقريرها ال�سنوي .و ُيتو َّقع �أن ي�صبح التقرير ال�سنوي الخا�ص
بالمجموعة عن عام  2018متاح ًا لدينا بعد تاريخ تقرير المراجع.
وال يغطي ر�أينا ب�ش�أن القوائم المالية ال ُموحدة المعلومات الأخرى ،وال نبدي �أي �صورة من �صور اال�ستنتاج الت�أكيدي ب�ش�أنها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية ال ُموحدة ،تتمثل م�س�ؤوليتنا في االطالع على المعلومات الأخرى ال ُمحددة �أعاله عندما ت�صبح
متاحة .وعند القيام بذلك ،ف�إننا نراعي ما �إن كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة ب�صورة جوهرية مع القوائم المالية ال ُموحدة �أو
المعرفة التي ح�صلنا عليها �أثناء المراجعة �أو يبدو �أن بها تحريف جوهري.
وعند اطالعنا على التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام  ،2018تو�صلنا �إلى ا�ستنتاج ب�أن هناك تحريف جوهري ب�ش�أنه ،ف�إنه يتع ّين علينا
�إحالة الأمر �إلى المكلفين بالحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة:

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم المالية ال ُموحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة
العربية ال�سعودية والمعايير والإ�صدارات الأخرى المعتمدة من ِقبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين و�أحكام نظام ال�شركات
ونظام ال�شركة الأ�سا�س وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لتمكينها من �إعداد قوائم مالية ُموحدة خالية من تحريف
جوهري ناتج عن غ�ش �أو خط�أ.
وعند �إعداد القوائم المالية ال ُموحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على اال�ستمرار في العمل وفق ًا لمبد أ�
اال�ستمرارية والإف�صاح ،ح�سبما هو مالئم ،عن الأمور ذات العالقة بمبد�أ اال�ستمرارية ،وتطبيق مبد�أ اال�ستمرارية ما لم تكن هناك نية
لدى الإدارة بت�صفية المجموعة �أو �إيقاف عملياتها� ،أو لي�س هناك خيار واقعي بخالف ذلك.
�إن الأ�شخا�ص المكلفين بالحوكمة هم الم�س�ؤولين عن الإ�شراف على عملية �إعداد التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة:

تتمثل �أهدافنا في الح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم المالية ال ُموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غ�ش �أو
عال من الت�أكيد� ،إال �أنه لي�س �ضمان ًا على �أن المراجعة
خط�أ ،و�إ�صدار تقرير المراجع الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن الت�أكيد المعقول هو م�ستوى ٍ
التي تم القيام بها وفق ًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية �ستك�شف دائم ًا عن تحريف جوهري موجود.
ويمكن �أن تن�ش�أ التحريفات عن غ�ش �أو خط�أ و ُتعد جوهرية ،بمفردها �أو في مجموعها� ،إذا �أمكن ب�شكل معقول توقع �أنها �ست�ؤثر على
القرارات االقت�صادية التي يتخذها الم�ستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية ال ُموحدة.
وكجزء من المراجعة وفق ًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ،ف�إننا نمار�س الحكم المهني ونحافظ على
نزعة ال�شك المهني خالل المراجعة .كما �أننا نقوم بما يلي:
•	تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية ال ُموحدة� ،سواء كانت ناتجة عن غ�ش �أو خط�أ ،وت�صميم وتنفيذ
�إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والح�صول على �أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا ،و ُيعد خطر
عدم اكت�شاف تحريف جوهري ناتج عن غ�ش �أعلى من الخطر الناتج عن خط�أ ،لأن الغ�ش قد ينطوي على تواط�ؤ �أو تزوير �أو
حذف متعمد �أو �إفادات م�ضللة �أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
•	الح�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالمراجعة ،من �أجل ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة وفق ًا للظروف ،ولي�س
بغر�ض �إبداء ر�أي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
•	تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية والإف�صاحات ذات العالقة التي
قامت بها الإدارة.
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•	ا�ستنتاج مدى مالئمة وتطبيق الإدارة لمبد�أ اال�ستمرارية في المحا�سبة ،وا�ستناد ًا �إلى �أدلة المراجعة التي يتم الح�صول عليها،
فيما �إذا كان هناك عدم ت�أكد جوهري يتعلق ب�أحداث �أو ظروف قد تثير �شك ًا كبير ًا حول مقدرة المجموعة على اال�ستمرار في
العمل وفق ًا لمبد�أ اال�ستمرارية ،و�إذا ما تب ّين لنا وجود عدم ت�أكد جوهري ،يتع ّين علينا لفت االنتباه في تقريرنا �إلى الإف�صاحات
ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ال ُموحدة� ،أو �إذا كانت تلك الإف�صاحات غير كافية ،عندها يتم تعديل ر�أينا .ت�ستند
ا�ستنتاجاتنا �إلى �أدلة المراجعة التي تم الح�صول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف
الم�ستقبلية قد ت�ؤدي �إلى توقف المجموعة عن اال�ستمرار في �أعمالها وفق ًا لمبد�أ اال�ستمرارية.
•	تقييم العر�ض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية ال ُموحدة ،بما في ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت القوائم المالية
ال ُموحدة تعبر عن المعامالت والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عر�ض ًا عاد ًال.
•	الح�صول على ما يكفي من �أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمن�ش�آت �أو الأن�شطة التجارية داخل المجموعة
لإبداء ر�أي حول القوائم المالية ال ُموحدة .ونحن م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف وتنفيذ �أعمال مراجعة ح�سابات المجموعة.
ونظل الم�س�ؤولين الوحيدين عن ر�أينا في المراجعة.
نقوم ب�إبالغ المكلفين الحوكمة ،من بين �أمور �أخرى ،بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ،بما في ذلك �أي
�أوجه ق�صور هامة في الرقابة الداخلية نكت�شفها خالل مراجعتنا.
كما �أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد ب�أننا التزمنا بالمتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة المتعلقة باال�ستقاللية ،ونبلغهم
بجميع العالقات والأمور الأخرى ،التي قد ُيعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر على ا�ستقاللنا ،وتقديم �ضوابط االلتزام ذات العالقة� ،إذا
تطلب ذلك.
ومن الأمور التي �أبلغنا المكلفين بالحوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية ال ُموحدة
للفترة الحالية ،وبنا ًء على ذلك ُتعد هي الأمور الرئي�سة للمراجعة .ونو�ضح هذه الأمور في تقرير مراجعتنا ما لم يمنع نظام �أو الئحة
تنظيمية الإف�صاح العلني عن الأمر� ،أو عندما ،في ظروف نادرة للغاية ،نرى �أن الأمر ال ينبغي الإبالغ عنه في تقريرنا ،ب�سبب �أن
التبعات ال�سلبية للإبالغ عنه تفوق ب�شكل معقول الم�صلحة العامة من ذلك الإبالغ.

عن �إرن�ست ويونغ

وليد غازي توفيق
محاسب قانوني

قيد �سجل المحا�سبين القانونيين رقم 437

 14رجب 1440هـ
 21مار�س 2019م
الخبر
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الم َو َّح َدة
قائمة الدخل ُ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات ريال سعودي (باأللوف)

العمليات المستمرة

إيرادات
6

�إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
�إيرادات عقد �إيجار تمويلي

2018

2017

4,297,734
15,915

4,387,037
16,813

4,313,649

4,403,850

تكاليف مباشرة

تكلفة مبيعات
تكلفة عقود

7
8

إجمالي الربح

()2,779,800
()827,434
()3,607,234
706,415

()2,745,251
()750,400
()3,495,651
908,199

مصاريف

بيع وتوزيع
عمومية و�إدارية

(خسارة) إيرادات تشغيلية

ح�صة في نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شترك
�إيرادات (م�صاريف) �أخرى ،بال�صافي
تكاليف تمويل
عك�س قيد مخ�ص�ص انخفا�ض في قيمة (خ�سائر نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة)
�أ�صول غير متداولة

9
10

()346,922
()378,160

()269,515
()412,144

17
11

()3,964
6,256
()97,619
47,967

()893
()1,405
()87,102
()10,880

()66,027

126,260

()20,468
6,837

()14,752
()1,061

12

(الخسارة) الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المستمرة

زكاة و�ضريبة دخل
�ضريبة م� َّؤجلة

35
35

(خسارة) دخل السنة ِمن العمليات المستمرة

()18,667

()79,658

226,540

110,447

العمليات المتوقفة

الخ�سارة بعد ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل للفترة ِمن العمليات المتوقفة
�صافي (خ�سارة) دخل ال�سنة
�صافي (خ�سارة) دخل ال�سنة العائد لـ:
الم�ساهمون في ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة

13

()54,328

-

()133,986

110,447

()139,833
5,847

105,018
5,429

()133,986

110,447

ربحية السهم من صافي (الخسارة) الدخل:

ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف العائدة للم�ساهمين في ال�شركة الأم

14

()2,33

1,75

ربحية السهم للعمليات المستمرة:

ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف العائدة للم�ساهمين في ال�شركة الأم
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14

()1,43

1,75

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

التقرير السنوي 2018

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

صافي (خسارة) دخل السنة

الدخل ال�شامل الآخر
دخل �شامل �آخر يتعين �إعادة ت�صنيفه �إلى دخل في الفترات الالحقة:
فروق عمالت �أجنبية من ترجمة عمليات �أجنبية
�صافي دخل �شامل �آخر يتعين �إعادة ت�صنيفه �إلى دخل في الفترات الالحقة:
دخل �شامل �آخر ال يتعين �إعادة ت�صنيفه �إلى دخل في الفترات الالحقة:
�صافي الخ�سارة من �أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر
(خ�سائر) �أرباح �إكتوارية من برامج مزايا محددة
ح�صة في الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

)(133,986

110,447

1,070

1,070

()1,808

()1,808

18

()20,441

-

30

()9,498
()480

2,937
131

()30,419
()29,349

3,068
1,260

�صافي دخل �شامل �آخر ال يتعين �إعادة ت�صنيفه �إلى دخل في الفترات الالحقة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة

()163,335

111,707

�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة المتعلق بــ:
الم�ساهمون في ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة

()169,006
5,671

106,504
5,203

()163,335

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

111,707
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الم َو َّح َدة
قائمة المركز المالي ُ

كما في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

األصول

الأ�صول غير المتداولة
ممتلكات وم�صانع ومعدات
�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى
ا�ستثمارات في �شركات زميلة وم�شروع م�شترك
�أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�صافي ا�ستثمارات في عقد �إيجار تمويلي
�شهرة
�أ�صول �ضريبية م� َّؤجلة

15
16
17
18
19
20
35

الأ�صول المتداولة
مخزون
مدينون
�أ�صول عقود
مقدما
دفعات مقدمة ومدينون �آخرون ومبالغ مدفوعة ً
جزء متداول من �صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي
نقد وما في حكمه

21
22
23
24
19
25

إجمالي األصول غير المتداولة

إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول

إيضاحات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
�أرباح مبقاة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
احتياطي قيمة عادلة

26

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
حصص غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

28

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

1,018,511
5,030
85,384
40,538
340,683
21,126
10,231

1,089,888
5,575
80,773
77,466
363,283
21,126
6,899

1,521,503

1,645,010

1,344,767
2,043,156
413,369
265,359
22,600
152,457

1,248,557
1,951,955
361,412
237,602
21,663
215,524

4,241,708

4,036,713

5,763,211

5,681,723

2018

2017

600,000
180,000
668,577
()26,583
()6,048

600,000
180,000
910,136
()25,433
-

1,415,946

1,664,703

ريال سعودي (باأللوف)

208,169
1,624,115

211,677

1,876,380

المطلوبات غير المتداولة

قرو�ض لأجل
التزامات مزايا محددة للموظفين
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
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29
30
35

38,734
246,979
4,982

67,255
294,964
8,366

290,695

370,585

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

التقرير السنوي 2018

الم َو َّح َدة (تتمة)
قائمة المركز المالي ُ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

المطلوبات المتداولة

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

456,521
383,911
2,624,548
43,703
292,350
47,368

365,874
408,009
2,331,034
34,669
249,523
45,649

إجمالي المطلوبات المتداولة

3,848,401

إجمالي المطلوبات

3,434,758

4,139,096

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,805,343

5,763,211

5,681,723

دائنون
مبالغ م�ستحقة الدفع ومخ�ص�صات
قرو�ض ق�صيرة الأجل
جزء متداول من قرو�ض لأجل
التزامات عقود
مخ�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

31
32
33
29
34
35
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الم َو َّح َدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية ُ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم

الر�صيد في  1يناير 2017

�صافي د خل ال�سنة
دخل �شامل �آخر
�إجمالي الدخل ال�شامل
تحويالت
توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )27
الحركة في ح�ص�ص غير
م�سيطرة

الرصيد في
 31ديسمبر 2017

رأس المال

احتياطي
النظامي

أرباح مبقاة

600,000

300,000

801,819

-

-

-

-

-

-

-

احتياطي
احتياطي
ترجمة عمــالت قيمة
عادلة
أجنبية
()23,620

-

105,018

-

108,317

()1,813

-

-

-

3,299

()120,000

120,000

-

-

-

600,000

180,000

910,136

-

-

600,000

180,000

-

-

()120,000

()6,651

()1,813
-

()25,433
-

ت�أثير تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ()9
والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم (�( )15إي�ضاح )3
الر�صيد في  1يناير 2018
(بعد التعديل)
�صافي (خ�سارة) دخل ال�سنة
دخل �شامل �آخر
�إجمالي الدخل ال�شامل

()139,833

-

-

-

()174,908

1,070

903,485

()35,075

()25,433

1,070

ريال سعودي (باأللوف)
اإلجمالي

حصص
غير مسيطرة

إجمالي
حقوق الملكية

1,678,199

209,984

1,888,183

-

105,018

106,504
()120,000

-

-

1,486
-

5,429

()226

5,203
-

110,447

1,260

111,707
-

()120,000

-

-

-

1,664,703

211,677

()10,880

()17,531

()3,557

()21,088

()10,880

1,647,172

208,120

1,855,292

()139,833

5,847

()133,986

)(169,006

5,671

)(163,335

-

4,832

4,832

()29,173

()3,510

()3,510
1,876,380

()176

()29,349

توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )27

-

-

()60,000

-

-

)(60,000

-

)(60,000

�إعادة ت�صنيف �إلى دخل من
ا�ستبعاد عمليات متوقفة
(�إي�ضاح )13
الحركة في ح�ص�ص
غير م�سيطرة

-

-

-

()2,220

-

)(2,220

-

()2,220

-

-

-

-

-

600,000

180,000

668,577

الرصيد في
 31ديسمبر 2018
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()26,583

()6,048

1,415,946

()5,622

()5,622

208,169

1,624,115

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

التقرير السنوي 2018

الم َو َّح َدة
قائمة التدفقات النقدية ُ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ريال سعودي (باأللوف)

النشاطات التشغيلية

2018

(الخ�سارة) الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل من العمليات الم�ستمرة
الخ�سارة من العمليات المتوقفة قبل ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل
(الخ�سارة) الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضريبة:

2017

()66,027
()54,328
()120,355

126,260
126,260

تعديالت لت�سوية الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل مع �صافي التدفقات النقدية:
ا�ستهالك
�إطفاء �أ�صول غير ملمو�سة �أخرى
مقدما
�إطفاء تكاليف تمويل مدفوعة ً
مخ�ص�ص التزامات مزايا محددة للموظفين
(عك�س قيد مخ�ص�ص انخفا�ض في قيمة) خ�سائر نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة �أ�صول غير متداولة
تكاليف تمويل
�أرباح من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات
ح�صة في نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شترك
خ�سارة من ا�ستبعاد عمليات متوقفة

119,143
695
2,313
43,420
()47,967
97,619
()132
3,964
54,328

153,028

133,289
535
2,550
43,393
10,880
87,102
()395
893
-

404,507

تعديالت ر�أ�س المال العامل:
مخزون
مدينون
�أ�صول عقود
مقدما
دفعات مقدمة ومدينون �آخرون ومبالغ مدفوعة ً
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي
دائنون
مبالغ م�ستحقة الدفع ومخ�ص�صات
التزامات عقود
النقدية (الم�ستخدمة في) من العمليات

()96,210
()93,876
()55,924
()23,774
21,663
90,647
()55,352
42,827
()16,971

204,203
()90,687
()99,146
()13,917
20,764
1,115
()70,496
()43,636
312,707

تكاليف تمويل مدفوعة
زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة
التزامات مزايا محددة للموظفين مدفوعة

()97,619
()18,598
()100,903

()87,102
()24,598
()74,548

�صافي النقدية الم�ستخدمة في الن�شاطات اال�ستثمارية

()234,091

126,459

الن�شاطات اال�ستثمارية
تح�صل من ا�ستبعاد عمليات متوقفة
ُم َّ
تح�صل من ا�ستبعاد �أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ُم َّ
�شراء ممتلكات وم�صانع ومعدات
مبالغ مدفوعة مقابل التزامات ُمتح َّملة �ضمن ا�ستبعاد عمليات متوقفة
تح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات
ُم َّ
�إ�ضافات على �أ�صول غير ملمو�سة �أخرى

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

13,280
12,504
()35,392
()28,225
699
()150

()90,213
2,183
()94

()37,284

()88,124

�صافي الحركة في قرو�ض ق�صيرة الأجل
�صافي الحركة في قرو�ض لأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
الحركة في ح�ص�ص غير م�سيطرة

293,514
()21,800
()60,000
()5,622

271,285
()236,960
()120,000
()3,510

النشاطات التمويلية

صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التمويلية

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

206,092

()89,185
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الم َو َّح َدة (تتمة)
قائمة التدفقات النقدية ُ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ريال سعودي (باأللوف)

النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة
الحركة في احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية ،بال�صافي

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2018

2017

()65,283
215,524
2,216

()50,850
272,393
()6,019

152,457

215,524

2018

2017

14,446

-

31,254

-

3,983

-

ريال سعودي (باأللوف)
معامالت غير نقدية

�ستحقة القب�ض مقابل ا�ستبعاد عمليات متوقفة المُدْ َر َجة �ضمن الح�سابات المدينة
�صافي المبالغ ال ُم َ
مبلغ التزامات ُمتح َّملة من ِق َبل المجموعة مقابل عمليات متوقفة مُدْ َرج �ضمن المبالغ الم�ستحقة
الدفع والمخ�ص�صات
مبالغ م�ستحقة القب�ض مقابل ا�ستبعاد �أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر

ريال سعودي (باأللوف)
معامالت غير نقدية

زيادة في خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة مقابل ح�سابات مدينة عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ()9
تعديل على �أ�صول عقود عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()15
(خ�سائر) �أرباح �إعادة قيا�س من التزامات مزايا محددة للموظفين
�إعادة ت�صنيف فرق تحويل من ا�ستبعاد عمليات متوقفة
فروق تحويل ناتجة من ا�ستثمار في �شركات زميلة
فروق تحويل ناتجة من ممتلكات وم�صانع ومعدات
فروق تحويل ناتجة من �أ�صول �ضريبية م� َّؤجلة
فروق تحويل من مخ�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل
ح�صة في الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة
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2018

2017

17,121
3,967
()9,498
2,220
1,176
121
()151
()480

2,937
()2,221
()1,969
()95
74
131

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2018

1

معلومات حول الشركة
تح َّولت �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ("ال�شركة") �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية وف ًقا للقرار الوزاري رقم  407الم�ؤرخ في 14
ربيع الأول 1419هـ (الموافق  9يوليو 1998م) .وقد كانت ال�شركة تعمل قبل ذلك ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة تحت م�سمى �شركة
�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية بموجب ال�سجل التجاري رقم 2050004215
الزامل للمباني الحديدية المحدودة .وال�شركة ُم َّ
وتاريخ  19رم�ضان 1396هـ (الموافق � 14سبتمبر 1976م) ،ولديها الفروع التالية في المملكة العربية ال�سعودية:

رقم السجل التجاري

التاريخ

المدينة

2050099363
2050033721

ُ 8جمادى الآخرة  1435ه ـ
� 1صفر  1419ه ـ

الدمام
الدمام

لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

نسبة الملكية الفعلية
2018

�شركة الزامل للحديد القاب�ضة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمباني الحديدية �سابقة الهند�سة المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الإن�شائية الفوالذية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للأبراج والجلفنة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لمعدات المعالجة المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة مكونات البناء المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للإن�شاءات الحديدية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة الم�شاريع ال�صناعية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة التركيبات المعدنية والمقاوالت  -م�صر
�شركة الزامل للمكيفات القاب�ضة المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمكيفات المركزية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة اختبار المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
ال�شركة ال�شرقية للتبريد المركزي المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لخدمات الطاقة المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة  -البحرين
�شركة الزامل للمباني الحديدية  -جمهورية م�صر العربية
الزامل �ستيل بلدنجز (�شنغهاي) كومباني ليمتد  -ال�صين
كولينج يوروب هولدنجز جي �إم بي �إت�ش  -النم�سا
زامل �ستيل بيلدنغز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
زامل �ستيل �إنجينيرنغ �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي  -الإمارات العربية المتحدة
�شركة الزامل لل�صناعات الحديدية �ش.ذ.م � -أبوظبي  -الإمارات العربية المتحدة
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية  -جمهورية م�صر العربية

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  43جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية( :تتمة)

نسبة الملكية الفعلية
2018

زامل كون�سترك�شن �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
زامل �إنفورمي�شن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد  -الهند
معهد الزامل العالي للتدريب ال�صناعي  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة العزل الثانية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل �إيركوند�شنز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
�شركة الطاقة المركزية ال�سعودية  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل �إند�ستريال �إنفي�ستم�سنت �إي�شا بي تي �إي ليمتد � -سنغافورة
زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني  -فيتنام
مجموعة العزل الخليجية  -المملكة العربية ال�سعودية
الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل هد�سون المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة بتروكيم الزامل المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
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تُزا ِو ُل ال�شركة و�شركاتها التابعة المدرجة �أعاله (الم�شار �إليها معا بـ "المجموعة") الحلول الهند�سية والت�صاميم في مجال
الإن�شاءات و�صناعة وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية الم�صممة م�سبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء و�أنظمة التحكم
بالبيئة المحيطة للتطبيقات التجارية وال�صناعية وال�سكنية و�أبراج االت�صاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخر�سانة
م�سبقة ال�صب والفيبرجال�س وال�صوف ال�صخري ومواد العزل وم�شاريع الطاقة ال�شم�سية.
بنا ًء على قرار مجل�س الإدارة ،اعتُمد �إ�صدار القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة الخا�صة بالمجوعة كما في  31دي�سمبر  2018بتاريخ 21

مار�س 2019م (الموافق  14رجب 1440هــ).
2

السياسات المحاسبية الهامة

�أ�سا�س الإعداد

�أُ ِعدَّت هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإ�صدارات الأخرى المعت َمدة بالمملكة العربية
ال�سعودية من ِق َبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين (ال ُم َ�شار �إليها م ًعا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة
العربية ال�سعودية").
و ُت َع ُّد هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة وف ًقا لمبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء �إعادة قيا�س �أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر ،على �أ�سا�س اال�ستحقاق المحا�سبي .وفيما يتعلق بمزايا الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف الأخرىُ ،ت�ستخدم
ح�سابات القيمة الحالية االكتوارية.
ُت ْع َر�ض هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة بالريال ال�سعودي ،الذي هو � ً
أي�ضا العملة الوظيفية الم�ستخدمة لدى المجموعة .و ُتق َّرب كافة
القيم �إلى �أقرب قيمة بالألوف ما لم ُيذكر خالف ذلك.

�أ�سا�س التوحيد

تمثل هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة القوائم المالية لل�شركة و�شركاتها التابعة كما في  31دي�سمبر  .2018تتحقق ال�سيطرة عندما
تتع َّر�ض المجموعة� ،أو يكون لها حقوق في ،العائدات المتغيرة من م�شاركتها في ال�شركة الم�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على
الت�أثير على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها .وال ت�سيطر المجموعة ،على وجه التحديد ،على ال�شركة
الم�ستثمر فيها �إال �إذا كان لدى المجموعة:
•	�سيطرة على ال�شركة الم�ستثمر فيها (�أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات ال�شركة الم�ستثمر فيها
ذات ال�صلة)،
• تع َّر�ض �أو حق في العائدات المتغيرة من م�شاركتها في ال�شركة الم�ستثمر فيها،
• قدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها للت�أثير على عوائدها.
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وعلى وجه العموم ،هناك افترا�ض ب�أن �أغلبية حقوق الت�صويت ينتج عنها �سيطرة .ولدعم هذا االفترا�ض وعندما يكون لدى المجموعة
�أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق مماثلة في ال�شركة الم�ستثمر فيها ،ت�أخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف
ذات ال�صلة عند تقييم ما �إذا كان لديها �سيطرة على ال�شركة الم�ستثمر فيها ،بما في ذلك:
• الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق الت�صويت الآخرين في ال�شركة الم�ستثمر فيها،
•	الحقوق النا�شئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى،
•	حقوق الت�صويت لدى المجموعة وحقوق الت�صويت المحتملة.
تقوم المجموعة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر على ال�شركة الم�ستثمر فيها �أم ال� ،إذا كانت الحقائق والظروف ت�شير �إلى وجود
تغيرات على عن�صر واحد �أو �أكثر من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة .يبد�أ توحيد ال�شركة التابعة عندما تح�صل المجموعة على ال�سيطرة
على ال�شركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعةُ .ت ْد َر ُج الأ�صول والمطلوبات والإيرادات
والم�صاريف الخا�صة بال�شركة التابعة الم�ستحوذ عليها �أو الم�ستبعدة خالل ال�سنة في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة ابتدا ًء من تاريخ
ح�صول المجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
ُيو َّزع الدخل وكل بند من بنود الدخل ال�شامل الآخر على م�ساهمي ال�شركة الأم للمجموعة وح�سب الح�ص�ص غير الم�سيطرة حتى لو
نتج عن ذلك وجود عجز في ر�صيد الح�ص�ص غير الم�سيطرة .وعند ال�ضرورةُ ،تجرى تعديالت على القوائم المالية لل�شركات التابعة
لكي تتما�شى �سيا�ساتها المحا�سبية مع ال�سيا�سات المحا�سبية الخا�صة بالمجموعة .و ُت َ
حذف بالكامل كافة الأ�صول والمطلوبات فيما
بين المجموعة وكذلك حقوق الملكية والدخل والم�صاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين �شركات المجموعة عند
توحيد القوائم المالية.
							
حا�س ُب عن التغير في ح�صة ملكية ال�شركة التابعة ،دون فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
ُي َ
							
و�إذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها ُتوقف االعتراف بالأ�صول ذات ال�صلة (بما في ذلك ال�شهرة) والمطلوبات
والح�صة غير الم�سيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية ،بينما ُي ْع َت َر ُف ب�أي ربح ناتج �أو خ�سارة ناتجة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
و ُي ْع َت َر ُف ب�أي ا�ستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
							
ُتم ِّث ُل الح�صة غير الم�سيطرة ن�سبة الربح �أو الخ�سارة و�صافي الأ�صول التي ال تملكها المجموعة و ُت ْد َرج في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة
و�ضمن حقوق الم�ساهمين في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة ،وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للم�ساهمين في ال�شركة.

ممتلكات وم�صانع ومعدات  /اال�ستهالك

ُت ْد َر ُج الأعمال الإن�شائية قيد التنفيذ والممتلكات والم�صانع والمعدات بالتكلفة ،بال�صافي بعد ح�سم اال�ستهالك المتراكم والخ�سائر
النا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة� ،إنْ ُو ِجدَ ت .وتت�ض َّمن تلك التكاليف تكلفة ا�ستبدال ِقطع غيار الممتلكات والم�صانع والمعدات
وتكاليف االقترا�ض المتعلقة بالم�شاريع الإن�شائية طويلة الأجل في حال ا�ستيفاء معايير االعتراف .وعند الحاجة �إلى ا�ستبدال �أجزاء
هامة من الممتلكات والم�صانع والمعدات على فترات ،ف�إن المجموعة ت�ستهلك هذه الأجزاء بنا ًء على �أعمارها الإنتاجية المحددة.
وبالمثل ،عندما ُيج َرى فح�ص رئي�سيُ ،يعت َرف بتكلفته �ضمن القيمة الدفترية للممتلكات والم�صانع والمعدات كجزء م�ستبدل في
حالة ا�ستيفاء معايير االعتراف .و ُيعت َرف بكافة تكاليف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة عند تكبدهاُ .ت ْد َر ُج
القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة من �سحب �أ�صل ما من الخدمة بعد ا�ستخدامه في تكلفة الأ�صل ذي العالقة في حال ا�ستيفاء معايير
االعتراف بمخ�ص�ص ما.
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ُيحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة للأ�صول على النحو التالي:
مبان على �أرا�ضي ُم�ست� َأجرة
� 20إلى � 40سنة

المكائن
� 5إلى � 20سنة

�أثاث وتركيبات ومعدات
� 3إلى � 5سنوات

�سيارات
� 3سنوات

يتوقف االعتراف ب�أي بند من بنود الممتلكات والم�صانع والمعدات و�أي جزء هام ُم ْع َت َرف به مبدئ ًيا عند اال�ستبعاد �أو عند عدم وجود
منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامه �أو بيعه .و ُتد َرج �أي �أرباح �أو خ�سائر نا�شئة عن التوقف عن االعتراف بالأ�صل (محت�سبة بالفرق
بين �صافي �إيرادات البيع والقيمة الدفترية للأ�صل) في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة عند التوقف عن االعتراف بالأ�صل .و ُتج َرى مراجعة
القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية للممتلكات والم�صانع والمعدات ُ
وطرق ا�ستهالكها في كل نهاية �سنة مالية ،و ُتعدَّل ب�أثر م�ستقبلي،
متى كان ذلك مالئ ًما ُ.

�أ�صول غير ملمو�سة  /الإطفاء

قا�س الأ�صول غير الملمو�سة الم�ستحوذ عليها ب�صورة م�ستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها بالتكلفة .وتمثل تكلفة الأ�صول غير
ُت ُ
الملمو�سة الم�ستحوذ عليها في عملية تجميع المن�ش�آت قيمتها العادلة بتاريخ اال�ستحواذ .وبعد االعتراف المبدئي بهاُ ،تد َرج الأ�صول
ناق�صا الإطفاء المتراكم والخ�سائر المتراكمة النا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة .وال ُت َر ْ�س َم ُل الأ�صول غير
غير الملمو�سة بالتكلفة ً
َ
الملمو�سة المنتجة داخل ًيا ،با�ستثناء تكاليف التطوير ال ُم َر ْ�س َملة ،و ُتظ َهر الم�صاريف ذات العالقة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة في الفترة
التي يتم خاللها تكبد هذه الم�صاريف .و ُت�ص َّنف الأعمار الإنتاجية للأ�صول غير الملمو�سة كمحددة �أو غير محددة المدة.
		
و ُت ْط َف�أُ الأ�صول غير الملمو�سة ذات الأعمار المحددة على مدى العمر االقت�صادي الإنتاجي ،ويجرى تقييم االنخفا�ض في قيمتها عند
وجود م�ؤ�شر يدل على احتمالية انخفا�ض قيمة الأ�صل غير الملمو�س .و ُتجرى مراجعة فترة �إطفاء وطريقة �إطفاء الأ�صل غير الملمو�س
حا�س ُب عن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع �أو
ذي العمر الإنتاجي المحدد على الأقل في نهاية كل فترة مالية ُمف َْ�صح عنها .و ُي َ
الطريقة المتوقعة ال�ستنفاد المنافع االقت�صادية الم�ستقبلية التي يت�ضمنها الأ�صل بغر�ض تعديل فترة �أو طريقة الإطفاء ،ح�سبما يكون
مالئ ًما ،و ُيعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحا�سبية .و ُيعت َرف بم�صروف �إطفاء الأ�صول غير الملمو�سة ذات الأعمار المحددة في
قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة �ضمن فئة الم�صاريف تما�ش ًيا مع وظيفة الأ�صول غير الملمو�سة.
		
وال ُت ْط َف�أُ الأ�صول غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ،ولكن يتم اختبارها �سنويا لتحديد االنخفا�ض في القيمة �إما
ب�شكل فردي �أو على م�ستوى الوحدة ال ُم ِد َّرة للنقدُ .يراجع �سنو ًيا تقيم العمر غير المحدد لتحديد ما �إذا كان �سي�ستمر دعم العمر غير
المحدد .و�إذا لم يكن كذلك ،يتم �إجراء التغيير في العمر الإنتاجي من غير محدد �إلى محدد على �أ�سا�س م�ستقبلي.
		
ُتعتبر التكاليف ذات المنافع الم�ستقبلية الطويلة الأجل ك�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى ،و ُتطف�أ على مدى فترة االنتفاع ال ُمقدّرة لها.
		
قا�س الأرباح �أو الخ�سائر النا�شئة عن توقف االعتراف ب�أ�صل غير ملمو�س بالفرق بين �صافي �إيرادات البيع والقيمة الدفترية للأ�صل
ُت ُ
و ُيعترف بها في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة عند توقف االعتراف بالأ�صل.

ا�ستثمارات في �شركات زميلة وم�شروع م�شترك

ال�شركة الزميلة هي من�ش�أة تمار�س المجموعة ً
نفوذا ها ًّما عليها .والنفوذ الهام هو �صالحية الم�شاركة في قرارات ال�سيا�سات المالية
والت�شغيلية لل�شركة الم�ستثمر فيها ،لكنه ال يعد �سيطرة �أو �سيطرة م�شتركة على تلك ال�سيا�سات.
			
نوعا من اتفاقية م�شتركة حيث يكون لأطرافها ،التي لديها �سيطرة م�شتركة على االتفاقية ،حقو ًقا في �صافي
ُي َع ُّد الم�شروع الم�شترك ً
وجد �إال
�أ�صول الم�شروع الم�شترك .وتتمثل ال�سيطرة الم�شتركة في م�شاركة متفق عليها تعاقد ًيا في ال�سيطرة على اتفاقية ،حيث ال ُت َ
عندما تتطلب القرارات ب�ش�أن العمليات ذات العالقة موافقة جماعية من الأطراف الم�شاركة في ال�سيطرة.
			
�إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام �أو ال�سيطرة الم�شتركة مماثلة لتلك االعتبارات ال�ضرورية لتحديد ال�سيطرة على
حا�س ُب عن ا�ستثمارات المجموعة في �شركتها الزميلة وم�شروعها الم�شترك وف ًقا لطريقة حقوق الملكية .ووف ًقا
ال�شركات التابعةُ .ي َ
لطريقة حقوق الملكيةُ ،ي ْع َت َر ُف باال�ستثمار في �شركة زميلة وم�شروع م�شترك مبدئ ًيا بالتكلفة .و ُتعدَّل القيمة الدفترية لال�ستثمار
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بغر�ض االعتراف بالتغ ُّيرات في ح�صة المجموعة من �صافي �أ�صول ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك منذ تاريخ اال�ستحواذُ .ت ْد َر ُج
ال�شهرة المتعلقة بال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك في القيمة الدفترية لال�ستثمار وال ُتختَبر ب�شكل منف�صل لتحديد االنخفا�ض
في القيمة.
			
و ُتظهِر قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة ح�صة المجموعة في نتائج عمليات ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك .و ُيظ َهر �أي تغير في الدخل
ال�شامل الآخر لهذه ال�شركات الم�ستثمر فيها كجزء من الدخل ال�شامل الآخر للمجموعةً .
ف�ضل عن ذلك ،ف�إنه عندما يوجد تغ ِّير
ُم ْع َت َرف به مبا�شرة في حقوق ملكية ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك ،تعترف المجموعة بح�صتها من �أي تغيرات ،ح�سبما يكون
منا�سبا ،في قائمة التغ ُّيرات في حقوق الملكية .و ُتحذف الأرباح والخ�سائر غير المحققة النا�شئة عن المعامالت فيما بين المجموعة
وال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك في حدود ح�صتها في ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك .و ُيظ َهر �إجمالي ح�صة المجموعة
من ربح �أو خ�سارة ال�شركة الزميلة والم�شروع الم�شترك في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة خارج الربح الت�شغيلي ،وهو ُي َم ِّث ُل الربح �أو الخ�سارة
بعد ال�ضريبة والح�ص�ص غير الم�سيطرة في ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك.
و ُتع ُّد القوائم المالية لل�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك لنف�س الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها للمجموعة .وعند ال�ضرورةُ ،تجرى
تعديالت على ال�سيا�سات المحا�سبية كي تتما�شى مع تلك ال�سيا�سات المتبعة من ِقبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة فيما �إذا كان من ال�ضروري االعتراف بخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في قيمة
ا�ستثمارها في �شركتها الزميلة وم�شروعها الم�شترك .وكما بكل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية ،تحدِّ د المجموعة فيما
�إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك قد انخف�ضت قيمته .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل ،تحت�سب المجموعة مبلغ االنخفا�ض في القيمة ح�سب الفرق بين القيمة القابلة لال�سترداد لل�شركة الزميلة �أو الم�شروع
الم�شترك وقيمتها الدفترية ،ثم تعترف بالخ�سارة كـ "ح�صة في ربح �شركة زميلة وم�شروع م�شترك" في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة .وعند
فقدان النفوذ الهام على ال�شركة الزميلة �أو ال�سيطرة الم�شتركة على الم�شروع الم�شترك ،تقوم المجموعة بقيا�س �أي ا�ستثمار محتفظ
به بقيمته العادلة وتعترف به .و ُيعت َرف ب�أي فرق بين القيمة الدفترية لل�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك عند فقدان الت�أثير الهام
�أو ال�سيطرة الم�شتركة والقيمة العادلة لال�ستثمار المحتفظ به والإيرادات المتح�صلة من اال�ستبعاد في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.

�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي

ُتع ُّد االتفاقية عقد �إيجار تمويلي عندما تقرر المجموعة �أن اتفاقية تبريد مياه معينة تمثل �أو تت�ضمن عقد �إيجار ،وعندما ُتح ِّول
المجموعة ب�شكل جوهري كافة المخاطر والمنافع العر�ضية العائدة للعين الم�ؤجرة .و ُي ْظ َه ُر عقد الإيجار التمويلي ك�صافي ا�ستثمار في
عقد �إيجار تمويلي ،و ُي ْع َت َرف به عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للأ�صل الم�ؤجر �أو بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار،
�إن كانت �أقل من القيمة العادلة .و ُتوزع دفعات الإيجار المقبو�ضة ما بين �إيرادات التمويل واالنخفا�ض في �صافي ا�ستثمار في عقد
			
�إيجار تمويلي ،وذلك لتحقيق معدل ثابت من العمولة الم�ستحقة على الر�صيد المتبقي من الأ�صل.

�أ�صول مالية
									
االعتراف المبدئي والقيا�س

قا�س الح ًقا بالتكلفة ال ُم ْط َف�أَة والقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ُت َ�ص َّن ُف الأ�صول المالية عند االعتراف المبدئي و ُت ُ
والقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة.
						
يعتمد ت�صنيف الأ�صول المالية عند االعتراف المبدئي على خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للأ�صول المالية ونموذج العمل
الخا�ص بالمجموعة لإدارة هذه الأ�صول المالية .وبا�ستثناء الح�سابات المدينة التي ال ت�شتمل على مكون تمويل هام �أو التي ا�ستخدمت
ب�ش�أنها المجموعة و�سيلة عملية ،تقي�س المجموعة مبدئ ًيا الأ�صل المالي بقيمته العادلة زائدًا تكاليف المعامالت في حال الأ�صول
قا�س الح�سابات التجارية المدينة ،التي ال ت�شتمل على مكون
المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة .و ُت ُ
تمويل هام �أو التي ا�ستخدمت ب�ش�أنها المجموعة و�سيلة عملية ،ب�سعر المعاملة المحدد وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)15
						
لت�صنيف وقيا�س الأ�صول المالية بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ف�إنه يجب �أن ينتج عنها تدفقات
نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأ�صلي والفائدة على المبلغ الأ�صلي القائم .وي�شار �إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من
المبلغ الأ�صلي والفائدة" ،و ُيجرى على م�ستوى الأداة المالية.
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ي�شير نموذج �أعمال المجموعة الخا�ص ب�إدارة الأ�صول المالية �إلى كيفية �إدارة �أ�صولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد
نموذج الأعمال ما �إذا كانت التدفقات النقدية �ستنتج عن تح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أو بيع الأ�صول المالية �أو كالهما.
						
و ُي ْع َت َر ُف بعمليات �شراء �أو بيع الأ�صول المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�صول خالل فترة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك المتعارف
عليها في ال�سوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول� ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب�شراء �أو بيع الأ�صل.

									
القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للأ�صول المالية على ت�صنيفها كما هو مو�ضح �أدناه:

							
�أ�صول مالية مُد َرجة بالتكلفة المطف�أة (�أدوات دين)
هذه الفئة هي الأكثر �أهمية للمجموعة .وتقي�س المجموعة الأ�صول المالية بالتكلفة المطف�أة في حالة ا�ستيفاء ال�شرط ْين التالي ْين:
•	اقتناء الأ�صل المالي �ضمن نموذج الأعمال بهدف اقتناء الأ�صول المالية لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
•	�أن ينتج عن ال�شروط التعاقدية للأ�صل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات ،نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأ�صلي والعمولة
على المبلغ الأ�صلي القائم.
قا�س الأ�صول المالية الم�سجلة بالتكلفة المطف�أة الح ًقا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،وتخ�ضع الختبار االنخفا�ض في
ُت ُ
القيمة .و ُي ْع َت َر ُف بالأرباح والخ�سائر �ضمن الربح �أو الخ�سارة عند التوقف عن االعتراف بالأ�صل �أو تعديله �أو انخفا�ض قيمتهَ .تت ََ�ض َّمنُ
الأ�صول المالية لدى المجموعة ال ُمد َرجة بالتكلفة ال ُم ْط َف َ�أة الح�سابات المدينة التجارية وبع�ض الح�سابات المدينة الأخرى.

�أ�صول مالية مُد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر (�أدوات حقوق الملكية)
عند االعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة �أن تختار ت�صنيف ا�ستثمارات الأ�سهم ت�صني ًفا نهائ ًيا ك�أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )32الأدوات
تاجرة .و ُي َح َّد ُد الت�صنيف على �أ�سا�س كل �أداة على حدة.
المالية" :العر�ض ولي�ست محتفظ بها بغر�ض ال ُم َ
ال ُيعاد تدوير الأرباح والخ�سائر من هذه الأ�صول المالية �إلى الربح �أو الخ�سارةُ .ي ْع َت َر ُف بتوزيعات الأرباح ك�إيرادات �أخرى في قائمة
الربح �أو الخ�سارة عند ن�شوء الحق لدفعها ،با�ستثناء عندما ت�ستفيد المجموعة من هذه العائدات كا�سترداد لجزء من تكلفة الأ�صل
المالي ،حيث ُت َ�س َّج ُل هذه الأرباح �ضمن الدخل ال�شامل الآخر في هذه الحالة .وال تخ�ضع �أدوات حقوق الملكية الم�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر لتقييم االنخفا�ض في القيمة.
اختارت المجموعة �أن ت�صنف نهائ ًيا ا�ستثمارات الأ�سهم غير المدرجة في ال�سوق المالية تحت هذه الفئة				 .
		
التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف بالأ�صل المالي (�أو متي يكون منطب ًقا ،جزء من الأ�صل المالي �أو جزء من مجموعة من الأ�صول المالية الم�شابهة)
(�أي الم�ستبعدة ِمن قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة للمجموعة) ب�صور ٍة رئي�س ٍة عند:
•	انتهاء �صالحية الحق في الح�صول على تدفقات نقدية من الأ�صل� ،أو
•	تحويل المجموعة حقوقها با�ستالم تدفقات نقدية من الأ�صل �أو تح ُّملها التزام ل�سداد التدفقات النقدية الم�ستلمة بالكامل بدون
�أي ت�أخير جوهري �إلى طرف �آخر بموجب "اتفاقية مرور" ،و�إما (�أ) تحويل المجموعة ب�صورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع
المتعلقة بالأ�صل� ،أو (ب) عدم قيام المجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة بالأ�صل ،ولكنها ح َّولت
ال�سيطرة على الأ�صل.
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وعند تحويل المجموعة حقها في الح�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل �أو قيامها ب�إبرام ترتيبات فورية ،ف�إنها ُتق ِّيم فيما لو
ومدى احتفاظها بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .عندما ال ُتح ِّو ُل مخاطر ومنافع الأ�صل ب�شكل جوهري وال تحتفظ بها �أو ُتح ِّو ُل
�سيطرتها على الأ�صل ،فت�ستمر المجموعة في االعتراف بالأ�صل ال ُمح َّول ب�شرط ا�ستمراريتها في التعامل به .وفي هذه الحالة ،تعترف
المجموعة � ً
قا�س الأ�صل ال ُمح َّول وااللتزام المرتبط به على �أ�سا�س يعك�س الحقوق وااللتزامات التي
أي�ضا بااللتزام المرتبط بذلكُ .ي ُ
احتفظت بها المجموعة.
�إن ا�ستمرارية التعامل تمتد ب�شكل ال�ضمانة على الأ�صل ال ُمح َّول وتقا�س بالقيمة الدفترية الأ�صلية للأ�صل �أو بالحد الأق�صى للمبالغ
التي قد تطالب المجموعة ب�سدادها� ،أيهما �أقل.

انخفا�ض في قيمة �أ�صول مالية

تعترف المجموعة بمخ�ص�ص خ�سائر االئتمان المتوقعة ب�ش�أن ح�ساباتها المدينة التجارية و�أ�صول عقودها .وتحدد خ�سائر االئتمان
المتوقعة على �أ�سا�س الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية الم�ستحقة وف ًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتوقع
المجموعة ا�ستالمها ،مخ�صومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي .وت�شتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع
ال�ضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية الأخرى التي تعتبر جز ًءا ال يتجز�أ من �شروط العقد.
تط ِّبقُ المجموعة الطريقة المب�سطة عند احت�ساب خ�سائر االئتمان المتوقعة .وعليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر
االئتمان ولكن تقوم بد ًال من ذلك باالعتراف بمخ�ص�ص خ�سارة بنا ًء على خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بكل تاريخ �إعداد
التقرير حول القوائم المالية .وقد �أن�ش�أت المجموعة م�صفوفة مخ�ص�صات ا�ستنادًا �إلى الخبرة ال�سابقة في خ�سائر االئتمان ،والتي
ُتعدَّل ح�سب العوامل الم�ستقبلية الخا�صة بالمدينين والبيئة االقت�صادية .ومع ذلك ،ف�إنَّ المجموعة ،في بع�ض الحاالت ،قد تعتبر � ً
أي�ضا
المرجح للمجموعة �أن تقب�ض
�أنه هناك تخلف عن �سداد �أ�صل مالي ما عندما ت�شير المعلومات الداخلية �أو الخارجية ب�أنه من غير َّ
بالكامل المبالغ التعاقدية غير ال ُم�سدَّدة قبل �أن ت�أخذ بعين االعتبار �أي تعزيزات في الأهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعة .و ُي َ
�شطب
الأ�صل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة ال�سترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

عمليات تجميع المن�ش�آت وال�شهرة

حا�س ُب عن عمليات تجميع المن�ش�آت با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .و ُتقا�س تكلفة اال�ستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع ال ِع َو�ض ال ُمح َّول،
ُي َ
كما في تاريخ اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إلى قيمة �أي من الح�ص�ص غير الم�سيطرة في المن�ش�أة الم�ستح َوذ عليها .وبالن�سبة لكل عملية
من عمليات تجميع المن�ش�آت ،تختار المجموعة قيا�س الح�ص�ص غير الم�سيطرة في المن�ش�أة الم�ستح َوذ عليها �إ ّما بالقيمة العادلة �أو
بن�سبة الح�صة في �صافي قيمة الأ�صول القابلة للتحديد بذاتها للمن�ش�أة الم�ستح َوذ عليها .وتحمل تكاليف اال�ستحواذ عند تكبدها على
الم�صاريف وتدرج �ضمن الم�صاريف الإدارية.

وعندما ت�ستحوذ المجموعة على من�ش�أة ما ،ف�إنها ُتق ِّيم الأ�صول المالية والمطلوبات المالية ال ُمح ّملة لتحديد الت�صنيف والتخ�صي�ص
المنا�سب ْين لها وذلك وف ًقا لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما في تاريخ اال�ستحواذ .حيث يت�ضمن
ذلك قيام ال�شركة الم�ستحوذ عليها بف�صل الأدوات المالية الم�شتقة ال�ضمنية في العقود الأ�سا�سية.
ُي ْع َت َر ُف ب�أي ِعو�ض محتمل يتعين تحويله من قبل المن�ش�أة الم�ستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ اال�ستحواذ .و ُيع ُّد ال ِعو�ض المحتمل
ال ُم َ�ص َّنف ك�أ�صل �أو مطلوب �أداة مالية وفي نطاق معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39المعني بالأدوات المالية :االعتراف والقيا�س،
قا�س بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيم العادلة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.و ُتقا�س ال�شهرة مبدئيا بالتكلفة( ،التي
و ُي ُ
تمثل فائ�ض �إجمالي العو�ض المحول والقيمة المعترف بها للح�ص�ص غير الم�سيطرة و�أي ح�صة مملوكة �سابقا عن �صافي الأ�صول
الم�ستح َوذ عليها والمطلوبات ال ُمح َّملة القابلة للتحديد) .وفي حال تجاوز القيمة العادلة ل�صافي الأ�صول الم�ستحوذ عليها عن �إجمالي
العو�ض المحول ،تعيد المجموعة تقييم ما �إذا قامت بتحديد كافة الأ�صول الم�ستحوذ عليها وكافة المطلوبات المحملة ب�صورة �صحيحة،
وتراجع الإجراءات الم�ستخدمة في قيا�س المبالغ المقرر االعتراف بها في تاريخ اال�ستحواذ .و�إنْ كان �إعادة التقييم ال يزال ين�ش�أ
عنه فائ�ض في القيمة العادلة ل�صافي الأ�صول الم�ستحوذ عليها عن �إجمالي العو�ض المحولُ ،ي ْع َت َر ُف عندئذ بالربح في قائمة الدخل
ال ُم َو َّحدَ ة.
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ناق�صا �أي خ�سائر متراكمة نا�شئة عن انخفا�ض القيمة .ولأغرا�ض اختبار
وبعد االعتراف
المبدئي بال�شهرة ،ف�إنها ُتقا�س بالتكلفة ً
ّ
انخفا�ض القيمةُ ،ت َو ّزع ال�شهرة المقتناة في تجميع المن�ش�آت ،وذلك من تاريخ اال�ستحواذ ،على كل وحدة من الوحدات ال ُم ِد ّرة للنقد
ب�صرف ال ّنظر عن تخ�صي�ص الأ�صول �أو المطلوبات الأخرى للمن�ش�أة
للمجموعة والتي ُيتوقع لها �أن ت�ستفيد من تجميع المن�ش�آت،
ِ
الم�ستحوذ عليها �إلى تلك الوحدات.
									
وعند تخ�صي�ص ال�شهرة لوحدة مدرة للنقد وا�ستبعاد جزء من هذه الوحدةُ ،تدرج ال�شهرة المتعلقة بالعملية الم�ستبعدة بالقيمة الدفترية
للعملية عند تحديد الربح �أو الخ�سارة من اال�ستبعاد .و ُتقا�س ال�شهرة الم�ستبعدة في ظل تلك الظروف بناء على القيم الن�سبية للعملية
الم�ستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.
									
وعند بيع ال�شركات التابعةُ ،يعترف بالفرق بين �سعر البيع و�صافي الأ�صول زائدًا فروق الترجمة المتراكمة وال�شهرة في قائمة الدخل
الموحدة.

انخفا�ض في قيمة �أ�صول غير مالية

ُتجري المجموعة بكل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ،تقيي ًما للتحقق مما �إذا كان هناك م�ؤ�شر يدل على احتمالية انخفا�ض
قيمة �أ�صل ما .وفي حال وجود هذا الم�ؤ�شر �أو عندما ي�ستلزم الأمر �إجراء اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي ،تقدِّ ر المجموعة قيمة
ناق�صا تكاليف
الأ�صول القابلة لال�سترداد .وتتجاوز قيمة الأ�صل القابلة لال�سترداد قيمته العادلة �أو القيمة العادلة للوحدة ال ُم ِد َّرة للنقد ً
البيع وقيمته قيد اال�ستخدام .و ُتحدَّد القيمة القابلة لال�سترداد لأحد الأ�صول ما لم يحقق الأ�صل تدفقات نقدية م�ستقلة �إلى حد كبير
عن المتحقق من �أ�صول �أخرى �أو مجموعة من الأ�صول .وعند تجاوز القيمة الدفترية للأ�صل �أو الوحدة ال ُم ِد َّرة للنقد قيمته القابلة
لال�ستردادُ ،يعتبر الأ�صل منخف�ض القيمة ،و ُيخ َّف�ض �إلى قيمته القابلة لال�سترداد.
خ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية التقديرية �إلى قيمها الحالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل
وعند تقييم القيمة قيد اال�ستخدامُ ،ت َ
ناق�صا
ال�ضريبة بحيث يعك�س تقييمات ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال والمخاطر المحددة للأ�صل .وعند تحديد القيمة العادلة ً
تكاليف البيعُ ،ي� َؤخذ في االعتبار معامالت ال�سوق الأخيرة .وفي حال تع ُّذر تحديد هذه المعامالتُ ،ت�ستخدَ م طريقة تقييم مالئمة .و ُتعزَّز
هذه العمليات الح�سابية بطرق التقييم المتعددة و�أ�سعار الأ�سهم المدرجة لل�شركات �أو الم�ؤ�شرات الأخرى المتاحة للقيمة العادلة.
											
وتبني المجموعة ح�سابات انخفا�ض القيمة على الموازنات التف�صيلية والح�سابات المتوقعة ،التي ُت َع ُّد ب�صور ٍة م�ستقل ٍة عن كل وحدة من
الوحدات المدرة للنقد للمجموعة المخ�ص�ص لها الأ�صول .وتغطي هذه الموازنات والح�سابات المتوقعة ب�صف ٍة عام ٍة فترة خم�س �سنوات.
و ُيحتَ�سب معدل النمو الطويل الأجل و ُيط َّبق على التدفقات النقدية الم�ستقبلية للم�شاريع بعد ال�سنة الخام�سة.
											
و ُي ْع َت َر ُف بخ�سائر االنخفا�ض في العمليات الم�ستمرة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة �ضمن فئات هذه الم�صاريف وبما يتما�شى مع وظيفة
الأ�صل الذي انخف�ضت قيمته.
											
وفيما يتعلق بالأ�صول با�ستثناء ال�شهرةُ ،يج َرى تقييم ،بتاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ،لتحديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر يدل
على �أن الخ�سائر النا�شئة عن انخفا�ض القيمة المعت َرف بها �ساب ًقا لم َت ُع ْد موجودة �أو قد َن ُق َ�صت .وفي حال وجود هذا الم�ؤ�شرُ ،تقدِّ ر
المجموعة القيمة القابلة لال�سترداد للأ�صل �أو للوحدة المدرة للنقد .وال ُيع َك�س قيد الخ�سارة النا�شئة عن انخفا�ض القيمة المعت َرف
بها �ساب ًقا �إال في حالة وجود تغير في االفترا�ضات الم�ستخدمة لتحديد قيمة الأ�صل القابلة لال�سترداد منذ االعتراف بالخ�سارة النا�شئة
عن انخفا�ض القيمة الأخيرة .ويكون عك�س القيد محدودًا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للأ�صل قيمته القابلة لال�سترداد ،وال تتجاوز
القيمة الدفترية التي كان �سيتم تحديدها ،بال�صافي بعد ح�سم اال�ستهالك ،فيما لو ُي ْع َت َرف ب�أي خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض قيمة الأ�صل
في ال�سنوات ال�سابقة .و ُي ْع َت َر ُف بعك�س قيد المخ�ص�ص في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
											
و ُيراجع االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة �سنو ًيا ،ويتم تكرار ذلك عندما ت�شير الأحداث �أو التغيرات في الظروف �إلى احتمال تع ّر�ض القيمة
جري المجموعة اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي لل�شهرة بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية.
الدفترية لالنخفا�ض .و ُت ِ
و ُيحدّد االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة بتقييم القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُمد َّرة للنقد (�أو مجموعة الوحدات ال ُمد َّرة للنقد) التي
تتعلق بها ال�شهرة .وفي حال انخفا�ض القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُمد َّرة للنقد عن قيمتها الدفتريةُ ،ي ْع َت َر ُف بخ�سارة نا�شئة عن
االنخفا�ض في القيمة .عل ًما ب�أن الخ�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة ال يمكن عك�س قيدها في الفترات الم�ستقبلية.
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مخزون

ُيدرج المخزون بالتكلفة �أو ب�صافي القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .وتمثل التكاليف تلك الم�صاريف المتكبدة للو�صول بكل منتج
�إلى موقعه وحالته الراهنة والمحتَ�سبة على �أ�سا�س ما يلي:
مواد الخام
ب�ضاعة قيد الت�صنيع وب�ضاعة تامة ال�صنع

المرجح.
 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س المتو�سطَّ
تكلفة المواد والعمالة المبا�شرتين زائدً ا ح�صة منا�سبة من الم�صاريف غيرالمبا�شرة الخا�صة بها وفق ًا لم�ستوى الن�شاط العادي.

ب�ضاعة بالطريق

تكلفة المواد المبا�شرة التي هي قيد ال�شحن والتي انتقلت مخاطرها ومنافعهالل�شركة والمدرجة بالتكلفة.

ناق�صا �أي تكاليف متوقعة للإنجاز والتكاليف
ويمثل �صافي القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع التقديري في �سياق العمل العاديً ،
المتوقعة الالزمة لإجراء عملية البيع.

							
النقد وما في حكمه

يت�ألف النقد وما في حكمه من النقد في ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك والودائع لأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية لمدة
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء والتي تخ�ضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة.

احتياطي نظامي

وف ًقا لمقت�ضى �أحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،تلتزم ال�شركة بتحويل  %10من دخلها �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة �أن
تق ّرر التوقف عن �إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %50من ر�أ�س المال ُ
(خفَّ�ض �إلى  %30وف ًقا لنظام ال�شركات
ال�سعودي الجديد اعتبا ًرا من � 29إبريل  .)2016واالحتياطي غير قابل للتوزيع.

مطلوبات مالية
االعتراف المبدئي والقيا�س
ت َُ�ص َّن ُف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي بها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة
والقرو�ض والح�سابات الدائنة ،ح�سبما يكون مالئما .و ُي ْع َت َر ُف بجميع المطلوبات المالية مبدئ ًيا بالقيمة العادلة ،وبالن�سبة للقرو�ض
والح�سابات الدائنة ،فيتم �إظهارها بال�صافي بعد ح�سم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مبا�شرةَ .تت ََ�ض َّمنُ المطلوبات المالية
للمجموعة الح�سابات التجارية الدائنة والح�سابات الدائنة الأخرى والقرو�ض بما في ذلك الح�سابات البنكية المك�شوفة.
القيا�س الالحق
يعتمد قيا�س المطلوبات المالية على ت�صنيفها كما هو مو�ضح �أدناه:
قرو�ض
ُقا�س القرو�ض التي تحمل فائدة الح ًقا بالتكلفة ال ُمط َف�أة
ت
المبدئي،
االعتراف
وبعد
للمجموعة.
أهمية
�
أكثر
ل
ا
هي
الفئة
هذه
ُ
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .و ُي ْع َت َر ُف بالأرباح والخ�سائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات
وكذلك من خالل عملية �إطفاء معدل الفائدة الفعلية.
وتُحت�سب التكلفة المطف�أة بعد الأخذ بعين االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة عند ال�شراء وكذلك �أي �أتعاب �أو تكاليف تعتبر جز ًءا ال يتجز�أ
من معدل الفائدة الفعلية .وت ُْد َر ُج �إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة .وتنطبق هذه الفئة عموما
على القرو�ض التي تحمل فائدة.

التوقف عن االعتراف
�ستحق �ضمن المطلوبات �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته .وعند ا�ستبدال التزام
يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند �سداد االلتزام ال ُم َ
مالي حالي ب�آخر من نف�س الجهة المقر�ضة ب�شروط مختلفة ب�صورة جوهرية �أو تُعدَّل �شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهر ًيا،
ُيعتبر هذا التغيير �أو التعديل على �أنه توقف عن االعتراف بااللتزام الأ�صلي واالعتراف بالتزام جديد .و ُي ْع َت َر ُف بالفرق في القيم
الدفترية في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
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مقا�صة الأدوات المالية

ف�صح عن �صافي المبالغ في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة عند وجود حق
تُج َرى مقا�صة الأ�صول المالية والمطلوبات المالية ،و ُي َ
نافذ قانو ًنا في �إجراء مقا�صة المبالغ ال ُمعت َرف بها ،وهناك نية �إ َّما ت�سويتها على �أ�سا�س ال�صافي �أو بيع الأ�صول و�سداد المطلوبات
في �آن واحد.

التزامات مزايا محددة للموظفين

برنامجا غير ممول لمكاف�آت نهاية خدمة للموظفين ،والذي ُي َ�ص َّن ُف كالتزام مزايا محددة بموجب معيار
ت�ستخدم المجموعة
ً
ً
المحا�سبة الدولي رقم ()19
برنامجا مختلفا عن برنامج الم�ساهمات
المعني بمزايا الموظفين .و ُيع ُّد برامج المزايا المحددة
ً
ّ
المحددة� .إن �صافي االلتزام ال ُم ْع َت َرف به في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة والمتعلق ببرنامج المزايا المحددة يمثل القيمة الحالية
ناق�صا القيمة العادلة لأ�صول البرنامج في ذلك التاريخ .ويحت�سب
اللتزام المزايا المحددة في نهاية الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها ً
التزام المكاف�آت المحددة من قبل اكتواريين م�ستقلين با�ستخدام طريقة الوحدة الإ�ضافية المقدرة .وت َُح َّد ُد القيمة الحالية اللتزام
المزايا المحددة بخ�صم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة با�ستخدام عائدات ال�سوق في نهاية الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها
ل�سندات ال�شركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات ا�ستحقاق تقارب المدة ال ُم َق َّد َرة اللتزامات مزايا ما بعد الخدمة� .إن الأرباح
والخ�سائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفترا�ضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة ُي ْع َت َر ُف بها �ضمن حقوق
الملكية من خالل الدخل ال�شامل الآخر في الفترة التي تن�ش�أ فيها.

مخ�ص�صات

ُي ْع َت َر ُف بالمخ�ص�صات عند وجود التزامات حالية (قانونية �أو �ضمنية) على المجموعة ناتجة عن �أحداث �سابقة ،ومن المحتمل �أن
يتطلب الأمر ا�ستخدام الموارد التي تت�ضمن المنافع االقت�صادية ل�سداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام ب�صورة موثوقة.
وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة ا�سترداد بع�ض �أو كل المخ�ص�صات ،على �سبيل المثال بموجب عقد ت�أمين ،ف�إنه ُي ْع َت َر ُف
بالمبالغ الم�ستردة ك�أ�صل م�ستقل وذلك فقط عندما تكون عملية اال�سترداد م�ؤكدة فع ًال .و ُيع َر�ض الم�صروف المتعلق بالمخ�ص�ص
في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة بعد خ�صم �أي مبالغ م�ستردة .و�إذا كان �أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،ف�إنه يتم خ�صم المخ�ص�صات
با�ستخدام معدل ما قبل ال�ضريبة الحالي والذي يعك�س ،عندما يكون ذلك مالئ ًما ،المخاطر الم�صاحبة لذلك االلتزام .وعند
ا�ستخدام الخ�صمُ ،ي ْع َت َر ُف بالزيادة في المخ�ص�ص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

التزامات محتملة

ال ُي ْع َت َر ُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة .وال ُيف ِْ�ص ُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المت�ضمنة منافع
اقت�صادية م�ستبعدً ا .وت َُ�س َّج ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة ِ�ض ْمن بند "دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع" .وال
ُي ْع َت َر ُف بالأ�صل المحتمل في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة ،بل ُيف ِْ�ص ُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقت�صادية.

زكاة و�ضريبة دخل
زكاة و�ضريبة دخل

ُي َج َّن ُب مخ�ص�ص للزكاة عن ال�شركة وال�شركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية ال�سعودية وف ًقا للأنظمة الهيئة العامة
للزكاة والدخل المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية .و ُيج َّنب مخ�ص�ص ل�ضريبة الدخل وف ًقا لم�صالح ال�ضرائب التي تعمل بها
ال�شركات التابعة لل�شركة خارج المملكة العربية ال�سعودية .و ُيح ّمل مخ�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة.
�ضريبة م� َّؤجلة
ُي َج َّن ُب مخ�ص�ص لل�ضريبة الم� َّؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام فيما يتعلق بالفروق الم�ؤقتة بين الأوعية ال�ضريبية للأ�صول
والمطلوبات وقيمها الدفترية لأغرا�ض التقارير المالية بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.

االعتراف بالإيرادات

�إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
ُي ْع َت َر ُف بالإيرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحويل ال�سيطرة على الب�ضائع �أو الخدمات �إلى العميل ح�سب القيمة التي
تعك�س ال ِع َو�ض الذي تتوقع المجموعة ا�ستحقاقه مقابل هذه الب�ضائع �أو الخدمات .وقد خل�صت المجموعة ب�شكل عام �إلى �أنها هي
الأ�صيل في اتفاقيات المبيعات الخا�صة بها لأنها عادة ما تتحكم في الب�ضائع �أو الخدمات قبل تحويلها �إلى العميل.
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أ)

مبيعات الب�ضائع
ُي ْع َت َر ُف بالإيرادات من بيع الب�ضائع في النقطة الزمنية التي ت َُح َّو ُل عندها ال�سيطرة على الأ�صل �إلى العميل ،وذلك عادة عند ت�سليم
الب�ضائع .تبلغ فترة االئتمان االعتيادية � 30إلى  90يو ًما عند الت�سليم .وتراعي المجموعة ما �إذا كانت هناك تعهدات �أخرى في العقد
تمثل التزامات �أداء منف�صلة والتي يجب تخ�صي�ص جزء من �سعر المعاملة لها .وعند تحديد �سعر المعاملة الخا�ص ببيع المعدات،
تراعي المجموعة ت�أثيرات ال ِعو�ض المتغير ووجود مكونات تمويل هامة ِوعو�ض غير نقدي ِوعو�ض م�ستحق الدفع للعميل (�إن وجد).
وب�صف ٍة عامة ،ف�إن العقود من بيع الب�ضائع ال تمنح العمالء ح ًقا في الرجوع �أو خ�صومات الكمية .وعليه ف�إن تطبيق القيد على ال ِعو�ض
المتغ ِّير لم يكن له �أي ت�أثير على الإيرادات التي اعترفت بها المجموعة.

تُج ِّنب المجموعة مخ�ص�صات ال�ضمان اعتيادية للإ�صالحات العامة لمدة تتراوح بين �سنة �إلى خم�س �سنوات ب�ش�أن منتجاتها،
وذلك تما�سيا مع ممار�سات القطاع ال�صناعي .و ُي ْع َت َر ُف بالتزام مطالبات ال�ضمان المحتملة عند بيع المنتج .وال تقدم المجموعة �أي
�ضمانات بمدد �أطول �أو عقود �صيانة �إلى عمالئها.
											
تقب�ض المجموعة عمو ًما دفعات مقدمة ق�صيرة الأجل من عمالئها .ووف ًقا للو�سيلة العملية بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (،)15
ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ ال ِعو�ض المتع َّهد به لت�أثيرات مكون تمويل هام �إذا كانت تتوقع ،في بداية العقد� ،أن الفترة بين تحويل
الب�ضاعة �أو الخدمة المتع َّهد بها �إلى العميل وعندما يدفع العميل مقابل هذه الب�ضاعة �أو الخدمة �ستكون �سنة واحدة �أو �أقل.
ب)

تقديم خدمات
تقدم المجموعة خدمات تركيب و�صيانة وهند�سة ُتباع �إما ب�شكل منف�صل �أو مجمعة مع بيع المعدات �إلى العمالء .ويمكن الح�صول
على هذه الخدمات من مقدمي خدمة �آخرين ،وهي ال ت�ص ِّنع المعدات ح�سب الطلب ب�صورة جوهرية �أو تجري تعديال جوهريا عليها.
تت�ألف عقود البيع المجمعة للمعدات والخدمات ذات العالقة من التزامي �أداء نظ ًرا لكون التعهدات بتحويل المعدات وتقديم
خدمات ال�صيانة �أو التركيب قابلة للتمييز والتحديد ب�صورة م�ستقلة .وبناء على ذلك ،تح�ص�ص المجموعة �سعر المعاملة بنا ًء على
�أ�سعار البيع الم�ستقلة الن�سبية للمعدات وخدمات ال�صيانة �أو التركيب.
تعترف المجموعة بالإيرادات من الخدمات المذكورة �أعاله بمرور الوقت با�ستخدام طريقة المدخالت لقيا�س التقدم في الر�ضا
الكامل عن الخدمات؛ لأن العميل يح�صل على المنافع التي تقدمها المجموعة وي�ستهلكها في وقت واحد .و ُي ْع َت َر ُف بالإيرادات من
بيع معدات الوقائية من الحريق ،وذلك عادة عند المرحلة التي تُو َّرد فيها المعدات.

ج) �إيرادات من عقود طويلة الأجل
بالن�سبة للعقود الطويلة الأجل الخا�صة بم�شاريع ت�سليم المفتاح في قطاعي ال�صلب وتكييف الهواء وكذلك بالن�سبة للمعدات
الم�صنعة ح�سب الطلب في قطاع ال�صلب ،ر�أت المجموعة �أن العميل ي�سيطر على كل الأعمال قيد التنفيذ مع تقدم الم�شروع
وت�صنيع المعدات .ويرجع ذلك �إلى �أنه بموجب هذه العقود تُنفَّذ الأعمال وتُ�ص َّنع المعدات وف ًقا لموا�صفات العميل و�إذا �أنهى العميل
العقد ،يحق للمجموعة ا�سترداد التكاليف ال ُم َت َك َّبدَ ة حتى تاريخه ،مت�ضم ًنا لك هام�ش ربح معقول.
						
تحدد المجموعة التزامات الأداء المرتبطة بكل عقد عن �إبرامه .ولهذا الغر�ض ،تُق ِّيم المجموعة ال�شروط التعاقدية و�إجراءاتها
التجارية المعتادة لتحديد ما �إذا كانت هناك التزامات �أداء مميزة في كل عقد .وتحدد المجموعة �سعر المعاملة لكل عقد من
�أجل تحديد �سعر المعاملة لكل التزامات الأداء المذكورة �آن ًفا ،حيث يمثل �سعر المعاملة مبلغ ال ِعو�ض المالي الذي تتوقع المجموعة
الح�صول عليه مقابل تحويل الخدمات المتع َّهد بها �إلى العميل .وبعد تحديد �سعر المعاملة الخا�ص بالعقد ،تخ�ص�ص المجموعة
�سعر المعاملة لكل التزام �أداء.
						
تعترف المجموعة بالإيرادات عند الوفاء بالتزامات الأداء المرتبطة بالعقود ،ويحدث ذلك عند الوفاء بالتزامات الخدمات
المذكورة في العقد وقبولها من قبل العميل في �شكل قبول للأعمال المنجزة .تعترف المجموعة بالإيرادات من هذه العقود الطويلة
الأجل بمرور الوقت با�ستخدام طريقة المدخالت لقيا�س التقدم في الوفاء الكامل اللتزام الأداء بالرجوع �إلى طريقة ن�سبة الإنجاز.
وعند تطبيق طريقة ن�سبة الإنجاز ،تتطابق الإيرادات المعترف بها مع �إجمالي �إيرادات العقد م�ضرو ًبا في معدل الإنجاز الفعلي بناء
على ن�سبة �إجمالي تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه وتكلفة الإنجاز المقدرة.
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ت�ستلم المجموعة دُفعات مقدمة من العمالء لم�شاريعها الطويلة الأجل .وب�شكل عام ،ال تمثل هذه الدُفعات المقدمة �أهمية بالن�سبة
ل ِعو�ض العقد ويجري ا�ستالمها في �سياق العمل المعتاد في بداية الم�شروع .وال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ ال ِعو�ض المتع َّهد به
لت�أثيرات مكون تمويل هام حيث قررت المجموعة �أن ا�ستالم هذه الدُفعات المقدمة يرجع لأ�سباب �أخرى غير تمويل الم�شاريع.
ويجري تعديل هذه الدُفعات المقدمة مقابل م�ستخل�صات الفواتير المقدم �إلى العميل وف ًقا ل�شروط العقد.
وت َُ�ص َّن ُف قيمة الأعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة كـ "�أ�صول عقود" ِ�ض ْمن الأ�صول المتداولة في
قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة� .أما المبالغ المفوترة الفائ�ضة عن قيمة الأعمال المنفذة والدُفعات المقدمة الم�ستلمة بتاريخ قائمة
المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة فت َُ�ص َّن ُف كـ "التزامات عقود" ِ�ض ْمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة .وت ُْ�صدَ ر
يوما.
الفواتير وف ًقا لل�شروط التعاقدية وعادة ت�ستحق ال�سداد خالل � 30إلى ً 90
التكلفة الالزمة للح�صول على عقد
تدفع المجموعة عمولة مبيعات لموظفيها ووكالء المبيعات مقابل بع�ض عقود مبيعات الب�ضائع والخدمات .وقد اختارت المجموعة
تطبيق الو�سيلة العملية االختيارية لتكاليف الح�صول على عقد ،والتي تتيح للمجموعة تحميل عموالت المبيعات مبا�شرة على
الم�صاريف لأن فترة �إطفاء الأ�صل الذي كانت المجموعة �ست�ستخدمه هي �سنة واحدة �أو �أقل.
�إيرادات تمويل
ُي ْع َت َر ُف ب�إيرادات التمويل بما في ذلك الإيرادات النا�شئة من عقود الإيجار التمويلي والأدوات المالية الأخرى با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.

�أر�صدة عقود
										
�أ�صول عقود

يمثل �أ�صل العقد الحق في ال ِعو�ض المقابل عن الب�ضائع �أو الخدمات ال ُمح َّولة �إلى العميل .وفي حالة �أداء المجموعة من خالل
و�ضا ً
تحويل الب�ضائع �أو الخدمات �إلى العميل قبل �أن يدفع العميل ِع ً
مقابل �أو قبل ا�ستحقاق الدفعُ ،ي ْع َت َر ُف ب�أ�صل العقد مقابل
ال ِعو�ض المحقق الم�شروط.

مدينون

ُي َم ِّث ُل الح�ساب المدين حق المجموعة في مبلغ من ال ِعو�ض غير الم�شروط (�أي �أنه من الالزم فقط مرور الوقت قبل �سداد المبلغ
الم�ستحق) .يرجى الرجوع �إلى ال�سيا�سات المحا�سبية الخا�صة بالأ�صول المالية.

التزامات عقود

التزام العقد هو االلتزام بنقل الب�ضائع �أو الخدمات �إلى عميل ما ا�ستلمت المجموعة مقابله ِع ً
و�ضا (�أو مبلغ ال ِعو�ض الم�ستحق)
و�ضا ً
من العميل .وفي حال دفع العميل ِع ً
مقابل قبل تحويل المجموعة الب�ضائع �أو الخدمات �إلى العميلُ ،ي ْع َت َر ُف بالتزام العقد عند
�إتمام الدفع �أو عند ا�ستحقاق الدفع (�أيهما �أقرب) .و ُي ْع َت َر ُف بالتزامات العقد ك�إيرادات عندما تنفذ المجموعة العقد�.إيرادات

م�صاريف

ُي ْع َت َر ُف بالم�صاريف عند تكبدها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق المحا�سبي� .إن م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه
التحديد بموظفي المبيعات وق�سم المبيعات وال�ضمانات والتخزين و�سيارات التو�صيل وكذلك مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة.
ثابت ،فيما بين تكاليف مبا�شرة وم�صاريف عمومية
أ�سا�س ٍ
وتُو َّزع كافة الم�صاريف الأخرى المتعلقة بالعمليات الرئي�سية ،على � ٍ
و�إدارية وف ًقا لعوامل توزيع تحدِّ دُها المجموعة ح�سبما تراه منا�س ًبا.

عقود �إيجار ت�شغيلي

ت َُ�ص َّن ُف عقـود الإيجار ،التي ال ت َُح َّو ُل بموجبها ،ب�صورة جوهرية ،كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأ�صل �إلى المجموعة،
كعقود �إيجار ت�شغيليُ .ي ْع َت َرف بدفعات عقود الإيجار الت�شغيلي كم�صروف ت�شغيلي في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة وف ًقا لطريقة الق�سط
الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.

عمالت �أجنبية

ُت ْع َر�ض القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة للمجموعة بالريال ال�سعودي ،الذي هو � ً
أي�ضا العملة الوظيفية الم�ستخدمة لدى ال�شركة الأم.
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وفيما يتعلق بكل من�ش�أة ،تحدد المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل من�ش�أة با�ستخدام هذه العملة
الوظيفية .ت�ستخدم المجموعة الطريقة المبا�شرة للتوحيد ،وعند بيع عملية �أجنبية ،ف�إن الربح �أو الخ�سارة ال ُمعاد ت�صنيفها �إلى
قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة ُيظهر المبلغ الذي ين�ش�أ من ا�ستخدام هذه الطريقة.
معامالت و�أر�صدة
ت َُ�س َّج ُل من�ش�آت المجموعة المعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئ ًيا بعملتها الوظيفية ح�سب ال�سعر الفوري في التاريخ الذي تت�أهل فيه
المعاملة لالعتراف المبدئي .وتُت ْرجم �أر�صدة الأ�صول والمطلوبات النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر التحويل الفوري
للعملة الوظيفية ال�سائد بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.
			
و ُي ْع َت َر ُف بجميع الفروق الناتجة عن ت�سوية �أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل با�ستثناء الفروق الناتجة من البنود النقدية
الأجنبية التي تُ�ش ّك ُل جز ًءا �صافي اال�ستثمار في عملية �أجنبية .و ُي ْع َت َر ُف بذلك في قائمة الدخل ال�شامل الآخر �إلى �أن ُي�ستب َعد �صافي
اال�ستثمار ،وعندئذ ُيعاد ت�صنيفها �إلى قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
			
ُقا�س بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار التحويل ال�سائدة في تواريخ المعامالت
ت
التي
النقدية
وتُترجم البنود غير
ُ
ُقا�س بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار التحويل ال�سائدة
المبدئية وال تُعدَّل الح ًقا .وتُترجم البنود غير النقدية التي ت ُ
حا�س ُب عن الربح الناتج �أو الخ�سارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي
في التاريخ الذي ت َُح َّد ُد فيه القيمة العادلة .و ُي َ
ُقا�س بالقيمة العادلة بما يتما�شى مع االعتراف بالربح الناتج �أو الخ�سارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (�أي فروقات
ت ُ
الترجمة النا�شئة من البنود التي ُي ْع َت َر ُف بربح �أو خ�سارة القيمة العادلة الخا�صة بها في الدخل ال�شامل الآخر �أو قائمة الدخل
ال ُم َو َّحدَ ة ،على التوالي).
�شركات المجموعة
عند توحيد القوائم المالية ،تُترجم �أ�صول ومطلوبات العمليات الخارجية لرياالت �سعودية ب�سعر التحويل ال�سائد بتاريخ تقديم
التقرير حول القوائم المالية ،وتُترجم قوائم الدخل الخا�صة بها ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ المعامالت .و ُي ْع َت َر ُف بفروقات
التحويل الناتجة عن ترجمة العمالت لأغرا�ض التوحيد في الدخل ال�شامل الآخر .وعند ا�ستبعاد عملية �أجنبيةُ ،يعاد ت�صنيف بنود
الدخل ال�شامل الآخر المتعلقة بتلك العملية الأجنبية في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.

ت�صنيف الأ�صول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تظهِ ر المجموعة الأ�صول والمطلوبات في قائمة المركز المالي ال ُم َو َّحدَ ة بنا ًء على ت�صنيفها متداولة  /غير متداولة .و ُتعدَ الأ�صول
متداولة وذلك عندما:

		
• ُيتوقع ت�سييلها �أو تكون هناك نية لبيعها �أو ا�ستنفادها خالل دورة العمل الت�شغيلية العادية،
							
	االحتفاظ بها ب�صورة رئي�سية لأغرا�ض المتاجرة،
•
				
	يتوقع بيعها خالل االثني ع�شر �شه ًرا الالحقة للفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها،
•
	تكون في �صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على ا�ستبدالها �أو ا�ستخدامها ل�سداد �أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني
•
ع�شر �شه ًرا بعد الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها.
وت َُ�ص َّن ُف كافة الأ�صول الأخرى ك�أ�صول غير متداولة.
					
و ُت َع ُّد المطلوبات متداولة وذلك عندما:
					
		
• ُيتوقع �سدادها خالل دورة العمل الت�شغيلية العادية،
				
• االحتفاظ بها ب�صورة رئي�سية لأغرا�ض المتاجرة،
• ا�ستحقاق �سدادها خالل االثني ع�شر �شه ًرا الالحقة للفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها،
• عدم وجود حق غير م�شروط لت�أجيل �سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني ع�شر �شه ًرا بعد الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها.
وت َُ�ص ِّن ُف المجموعة كافة المطلوبات الأخرى كمطلوبات غير متداولة.
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وت َُ�ص َّن ُف الأ�صول وااللتزامات ال�ضريبية الم� َّؤجلة ك�أ�صول غير متداولة ومطلوبات غير متداولة.

قيا�س القيم العادلة

تقي�س المجموعة الأدوات المالية مثل اال�ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .تمثل القيمة العادلة
ال�سعر المقبو�ض نظير بيع �أ�صل ما �أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين الم�شاركين في ال�سوق بتاريخ القيا�س.
ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افترا�ض �إجراء معاملة بيع الأ�صل �أو تحويل االلتزام �إما:
						
• في ال�سوق الرئي�سي للأ�صول �أو المطلوبات
• في ظل عدم وجود ال�سوق الرئي�سية ،في �أكثر الأ�سواق منفعة للأ�صول �أو المطلوبات.
ويجب �أن تكون ال�سوق الرئي�سية �أو الأكثر فائدة متاحة �أمام المجموعة.
ُقا�س القيمة العادلة للأ�صول �أو المطلوبات با�ستخدام افترا�ضات على �أن الم�شاركين في ال�سوق �سي�ستخدمونها عند ت�سعير
وت ُ
الأ�صول �أو المطلوبات وعلى فر�ضية �أن الم�شاركين في ال�سوق ي�سعون لتحقيق �أف�ضل منافع اقت�صادية .ويراعي قيا�س القيمة العادلة
لأ�صل غير مالي قدرة الم�شاركين في ال�سوق على تحقيق منافع اقت�صادية با�ستخدام الأ�صل على نحو �أف�ضل و�أعلى فائدة ممكنة �أو
عن طريق بيعه لم�شارك �آخر في ال�سوق �سي�ستخدم الأ�صل على نحو �أف�ضل و�أعلى فائدة ممكنة.
وت�ستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة لتعظيم اال�ستفادة من
المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليل ا�ستخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
ف�صح عنها في القوائم المالية� ،ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة
وتُ�ص َّنف كافة الأ�صول والمطلوبات ،التي ُت َقا�س قيمتها العادلة �أو ُي َ
العادلة ال ُمب َّين �أدناه ،على �أ�سا�س مدخالت الم�ستوى الأدنى والها َّمة لقيا�س القيمة العادلة ككل:
• الم�ستوى ( :)1الأ�سعار ال ُمد َرجة (بدون تعديل) في �سوق ن�شط لأ�صول ومطلوبات مماثلة
	الم�ستوى ( :)2طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت الم�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة ب�صورة
•
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
• الم�ستوى ( :)3طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت الم�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
وفيما يتعلق بالأ�صول والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة بالقيمة العادلة على نحو متكرر ،تحدد المجموعة فيما
لو �أجريت التحويالت بين م�ستويات الت�سل�سل الهرمي ب�إعادة تقييم الت�صنيف (على �أ�سا�س مدخالت الحد الأدنى الهامة لقيا�س
القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية ُمف َْ�صح عنها.
ولأغرا�ض الإف�صاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الأ�صول والمطلوبات على �أ�سا�س طبيعة وخ�صائ�ص ومخاطر
الأ�صول والمطلوبات والت�سل�سل الهرمي لم�ستويات قيا�س القيمة العادلة المب َّينة �أعاله .بالن�سبة لال�ستثمارات غير المدرجة في
ال�سوق المالية ،تُحدّد القيمة العادلة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية ال�ستثمارات م�شابهة �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية المخ�صومة
المتوقعة وعوامل �أخرى ذات عالقة .وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة
لمثل هذه اال�ستثمارات.

الأ�صول غير المتداولة المحتفظ بها بغر�ض البيع والعمليات المتوقفة

ت َُ�ص ِّن ُف المجموعة الأ�صول غير المتداولة والمجموعات الم�ستبعدة ك�أ�صول مخ�ص�صة للبيع �إن كانت قيمتها الدفترية �ست�سرد
ُقا�س الأ�صول غير المتداولة والمجموعات الم�ستبعدة
ب�صورة رئي�سية من خالل معاملة بيع ولي�س من خالل اال�ستخدام الم�ستمر .وت ُ
ال ُم َ�ص َّن َفة ك�أ�صول مخ�ص�صة للبيع بقيمتها الدفترية �أو قيمتها العادلة� ،أيهما اقل ،ناق�ص ًا تكاليف البيع .تمثل تكاليف البيع التكاليف
الإ�ضافية المرتبطة مبا�شرة با�ستبعاد الأ�صل (المجموعة الم�ستبعدة) ،با�ستثناء تكاليف التمويل وم�صروف �ضريبة الدخل.
تعتبر معايير ت�صنيف المحتفظ به بغر�ض البيع م�ستوفاة فقط عندما يكون البيع محتم ًال بدرجة عالية ويكون الأ�صل �أو المجموعة
الم�ستبعدة متاحة للبيع الفوري بحالتها الحالية .ويجب �أن ت�شير الإجراءات الالزمة لإتمام عملية البيع �إلى �أنه من غير المرجح �إجراء
تعديالت كبيرة على عملية البيع �أو �سحب قرار البيع .ويجب �أن تلتزم الإدارة بخطة بيع الأ�صل والبيع المتوقع اكتماله خالل �سنة
واحدة من تاريخ الت�صنيف.
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ُ
ال ُت ْ�س َت ْه َل ُك �أو ُت ْط َف�أ الممتلكات والم�صانع والمعدات والأ�صول غير الملمو�سة بمجرد ت�صنيفها كمحتفظ بها بغر�ض البيعُ .ت ْع َر ُ�ض
الأ�صول والمطلوبات الم�صنفة كمحتفظ بها بغ�ضر البيع ب�شكل منف�صل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.
تعتبر المجموعة الم�ستبعدة م�ؤهلة كعملية متوقفة �إذا كان مكو ًنا من مكونات المن�ش�أة الم�ستبعدة �أو ال ُم َ�ص َّن َفة كمحتفظ بها بغر�ض البيع:
•  ُي َم ِّث ُل قطاع �أعمال رئي�سي م�ستقل �أو منطقة جغرافية للعمليات
• جز ًءا من خطة واحدة من�سقة ال�ستبعاد قطاع �أعمال رئي�سي م�ستقل �أو منطقة جغرافية للعمليات
		
• �شركة تابعة م�ستحوذ عليها لغر�ض وحيد هو بيعها.
		
تُ�ستبعد العمليات المتوقفة ِمن نتائج العمليات الم�ستمرة و ُت ْع َر ُ�ض كمبلغ واحد يمثل الربح �أو الخ�سارة بعد ح�ساب ال�ضريبة ِمن
العمليات المتوقفة في قائمة الدخل.
التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
ُّ

3

�إنَّ ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة في �إعداد القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة تتما�شى مع تلك ال�سيا�سات المتبعة في �إعداد القوائم المالية
ال ُم َو َّحدَ ة ال�سنوية للمجموعة عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2017با�ستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتبا ًرا من  1يناير .2018
ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معيار �أو تف�سير �أو تعديل �آخر �أُ ْ�ص ِد َر ولم ي�صبح �سار ًيا المفعول حتى الآن.
وتط ِّبق المجموعة للمرة الأولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )15الإيرادات من العقود ال ُمب َرمة مع العمالء" والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (" )9الأدوات المالية"� .أُ ْف ِ�ص َح فيما يلي عن طبيعة هذه التغ ُّيرات وت�أثيرها:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )15الإيرادات من العقود ال ُمب َرمة مع العمالء

"

يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )11عقود الإن�شاء" ومعيار المحا�سبة الدولي رقم ()18

"الإيرادات والتف�سيرات ذات ال�صلة" و ُيط َّب ُق على جميع الإيرادات النا�شئة عن العقود المبرمة مع العمالء ،ما لم تكن هذه العقود �ضمن
نطاق المعايير الأخرى .وي�ضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خم�س خطوات للمحا�سبة عن الإيرادات التي تن�ش�أ من العقود المب َرمة
مع العمالء .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ُ ،)15ي ْع َت َر ُف بالإيرادات ح�سب القيمة التي تعك�س ال ِع َو�ض الذي تتوقع المن�ش�أة
ا�ستحقاقه مقابل تحويل الب�ضائع �أو الخدمات �إلى عميل.
					
و ُي ِلزم المعيار المن�ش�آت با�ستخدام الحكم المحا�سبي بمراعاة جميع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق كل خطوة من النموذج
على العقود المب َرمة مع عمالئها .ويُحدِّ ُد المعيار طريقة المحا�سبة عن التكاليف الإ�ضافية للح�صول على عقد والتكاليف التي تتعلق
مبا�شرة بالوفاء بالعقد.
					
وقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق ب�أثر رجعي ُمعدَّل ،وط َّبقت المعيار ب�أثر رجعي فقط على الفترة الحالية الأحدث المعرو�ضة في
القوائم المالية .واعترفت المجموعة بالت�أثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15تطبيقا مبدئ ًيا كتعديل على
الر�صيد االفتتاحي للأرباح المبقاة كما بتاريخ التطبيق المبدئي (�أي  1يناير  )2018الم�سموح به وف ًقا للمعيار .وعليه ف�إنَّ المعلومات
المعرو�ضة للفترة المقابلة ال�سابقة لم ُيج َر تعديلها.
					
وتحقق المجموعة �إيراداتها من بيع الب�ضائع وتقديم الخدمات والعقود الطويلة الأجل .و ُتباع الب�ضائع والخدمات كل على حدة بموجب
عقود محددة م�ستقلة مبرمة مع عمالء وم ًعا كحزمة منتجات مج َّمعة من ب�ضائع و � /أو خدمات.
أ)

مبيعات الب�ضائع
									
ُ
َتت ََ�ض َّمنُ عادة عقود المجموعة المب َرمة مع العمالء ،بغر�ض بيع ب�ضائعها ،التزام تنفيذ واحد .وقد خل َ�صت المجموعة �إلى �أنه يجب
االعتراف بالإيرادات من بيع الب�ضائع في النقطة الزمنية التي ُت َح َّو ُل عندها ال�سيطرة على الأ�صل �إلى العميل ،وذلك عادة عند ت�سليم
الب�ضائع .وبنا ًء على ذلك ،لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (� )15أي ت�أثير على توقيت االعتراف بالإيرادات ومبلغ
الإيرادات المعت َرف به.

التقرير السنوي للزامل للصناعة 91 | 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

											
وب�صف ٍة عامة ،ف�إن العقود من بيع الب�ضائع ال تمنح العمالء ح ًقا في الرجوع �أو خ�صومات الكمية .وعليه ف�إن تطبيق القيد على ال ِعو�ض
المتغ ِّير لم يكن له �أي ت�أثير على الإيرادات التي اعترفت بها المجموعة.
وتقدم المجموعة �ضمانات على منتجات معينة تتعلق ب�صف ٍة رئي�س ٍة بقطاع مكيفات الهواء ،وال تقدم �ضمانات مطولة في عقودها مع
العمالء .ولذلك ،ف�إنَّ معظم ال�ضمانات ُت َع ُّد �ضمانات م�ؤ َّكدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15التي تجري المجموعة
المحا�سبة عنها وفقا لأحكام معيار المحا�سبة الدولي رقم (( )37االلتزامات المحتملة والأ�صول المحتملة) بما يتما�شى مع ممار�ستها
قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)15
ب)

تقديم الخدمات
يقدِّ م قطاع مكيفات الهواء لدى المجموعة � ً
أي�ضا خدمات التركيب كجزء من عقودها طويلة الأجل مع العمالء فيما يتعلق بالم�شاريع
الميكانيكية والكهربائية والتكييف المركزي .و ُت َباع هذه الخدمات �إ َّما على حدة �أو كحزمة خدمات مع العقود طويلة الأجل المب َرمة مع
العمالء .ويمكن الح�صول على خدمات التركيب من مقدمي خدمة �آخرين ،وهي ال ت�ص ِّنع مكيفات الهواء والمعدات الكهربائية الأخرى
ح�سب الطلب ب�صورة جوهرية �أو تجري تعديال جوهريا عليها.
وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15كانت تحا�سب المجموعة عن خدمات المعدات والتركيب كتوريدات م�ستقلة �ضمن
حزمة المبيعات المج َّمعة ،وكانت تعترف بالإيرادات بنا ًء على المبالغ المفوترة.
ووف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15قدَّرت المجموعة وجود التزامان تنفيذ في عقد لحزمة المبيعات المج َّمعة من المعدات
وخدمات التركيب نظ ًرا لكون تعهداتها بتحويل المعدات وتقديم خدمات التركيب قابلة للتمييز والتحديد ب�صورة م�ستقلة.
وقد �أجرت المجموعة �إعادة توزيع لمبلغ العقد بنا ًء على �أ�سعار البيع الم�ستقلة الن�سبية لخدمات المعدات والتركيب؛ ما ن�ش�أ عنه
تخفي�ض في المبلغ المخ�ص�ص لخدمات التركيب .وبنا ًء على ذلك ،فقد خف�ضت المجموعة �أ�صول عقودها بتعديل مقابل على الأرباح
المبقاة.
ووف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15خل�صت المجموعة ب�أن الإيرادات من خدمات التركيب �سي�ستمر االعتراف بها بمرور
الوقت با�ستخدام طريقة الإدخال لقيا�س التقدم في الر�ضا الكامل عن الخدمات على غرار ال�سيا�سة المحا�سبية ال�سابقة؛ لأن العميل
يح�صل على المنافع التي تقدمها المجموعة وي�ستهلكها في وقت واحد .و�سي�ستمر االعتراف بالإيرادات من بيع المعدات عند المرحلة
التي ُتو َّرد فيها المعدات.
وتو�ضح الجداول التالية التعديالت المعت َرف بها لبند الخطوط الفردية التي ت�أثرت بالتغيرات من تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )15بت�أثير مقابل ُمح َّمل على الأرباح المبقاة كما في  1يناير :2018
ريال سعودي (باأللوف)
أصول عقود

2017/12/31
361,412

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9الأدوات المالية

"

تعديالت

( 2018/01/01معدلة)

()3,967

357,445

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9محل معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)39الت�صنيف والقيا�س فيما يتعلق بالفترات ال�سنوية
التي تبد�أ في تاريخ  1يناير � 2018أو بعد ذلك التاريخ ،حيث ُيج ِّمع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحا�سبة عن الأدوات المالية:
الت�صنيف والقيا�س واالنخفا�ض في القيمة ومحا�سبة التحوط.
						
وقد ط َّبقت المجموعة الإعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة عن الفترات الما�ضية فيما يتعلق بالت�صنيف والقيا�س.
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أ) الت�صنيف والقيا�س
با�ستثناء بع�ض الح�سابات التجارية المدينة ،تقي�س المجموعة مبدئ ًيا ،بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ً � ،)9
أ�صل مال ًيا
بقيمته العادلة زائدًا تكاليف المعامالت في حالة عدم ت�سجيل �أ�صل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة.
											
وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ُ ،)9ت َقا�س الأدوات المالية المدينة الح ًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
بالتكلفة المط َف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .ويعتمد الت�صنيف على معيارين :نموذج �أعمال المجموعة لإدارة
الأ�صول وما �إن كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات تمثل "مدفوعات ح�صرية لأ�صل المبلغ والفائدة" على المبلغ الأ�صلي غير
ال ُم�سدَّد (معيار المدفوعات الح�صرية لأ�صل المبلغ والفائدة).
											
وكما بتاريخ التحول �إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9لدى المجموعة �أ�صول مالية جرى قيا�سها بالتكلفة المطف�أة و�أدوات
م�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .وفيما يلي الت�صنيف والقيا�س الجديدان للأ�صول المالية
حقوق الملكية َّ
الخا�صة بالمجموعة:
											
�أدوات الدين بالتكلفة المطف�أة للأ�صول المالية التي ُيحتفظ بها �ضمن نموذج �أعمال بغر�ض امتالك الأ�صول المالية من �أجل تح�صيل
التدفقات النقدية التعاقدية التي ت�ستوفي معيار المدفوعات الح�صرية لأ�صل المبلغ والفائدة .و َتت ََ�ض َّمنُ هذه الفئة الح�سابات التجارية
المدينة والح�سابات المدينة الأخرى الخا�صة بالمجموعة.
											
�أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر مع عدم �إعادة تدوير الأرباح �أو الخ�سائر �إلى ربح �أو خ�سارة من
التوقف عن االعتراف .وال ت�شتمل هذه الفئة �إال على �أدوات حقوق الملكية التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها للم�ستقبل القريب والتي
اختارت المجموعة اختيا ًرا نهائ ًيا ب�أن ت�صنفها على ذلك النحو عند االعتراف المبدئي �أو التحول .وقد �ص َّنفت المجموعة �أدوات حقوق
ملكيتها غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية ك�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .وال تخ�ضع �أدوات حقوق
الملكية الم�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر لتقييم االنخفا�ض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم ( .)9وبموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم (�ُ ،)39ص ِّنفت �أدوات الحقوق الملكية غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية للمجموعة ك�أ�صول
مالية متاحة للبيع.
											
وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (� ،)9أعادت المجموعة ت�صنيف الخ�سارة النا�شئة عن انخفا�ض في القيمة (تعديالت
�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
القيمة العادلة) ال ُم َّ
�سجلة كما في  31دي�سمبر  2017مقابل �أدوات حقوق ملكيتها ال ُم َّ
الآخر �إلى احتياطي القيمة العادلة من الأرباح المبقاة كما في  1يناير .2018
ريال سعودي (باأللوف)
احتياطي قيمة عادلة

2017/12/31

-

تعديالت

( 2018/01/01معدلة)

()10,880

()10,880

يتعلق ت�أثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9على القيم الدفترية للأ�صول المالية كما في  1يناير  2018بالمتطلبات
الجديدة لالنخفا�ض في القيمة كما هو ُمب َّين تف�صيال �أدناه.
وتظل طريقة المحا�سبة عن المطلوبات المالية للمجموعة �إلى حد كبير هي نف�س طريقة المحا�سبة بموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم
( .)39وعليه ف�إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9لم يكن له ت�أثير جوهري على ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة المتعلقة
بالمطلوبات المالية.
									
ب) انخفا�ض في القيمة
�أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (� )9إلى تغير جوهري في طريقة محا�سبة المجموعة عن الخ�سائر النا�شئة عن
االنخفا�ض في قيمة الأ�صول المالية با�ستبدال طريقة الخ�سائر االئتمانية المتوقعة الم�ستقبلية بطريقة الخ�سارة المتكبدة المتبعة في
�سجل مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية
معيار المحا�سبة الدولي رقم ( .)39ويلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9المجموعة �أن ُت ِّ
�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخ�سارة.
المتوقعة لكافة القرو�ض والأ�صول المالية المدينة الأخرى غير ال ُم َّ
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وتحدد خ�سائر االئتمان المتوقعة على �أ�سا�س الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية الم�ستحقة وف ًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية
وعندئذ ُيخ�صم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي الأ�صلي للأ�صل.
التعاقدية التي تتوقع المجموعة ا�ستالمها.
ٍ
											
المب�سطة،
المعيار
طريقة
وفيما يتعلق ب�أ�صول العقود والح�سابات التجارية المدينة والح�سابات المدينة الأخرى ،فقد ط َّبقت المجموعة
َّ
واحت�سبت الخ�سائر االئتمانية الم�ستقبلية بنا ًء على الخ�سائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .وقد �أن�ش�أت المجموعة م�صفوفة
مخ�ص�صات ا�ستنادًا �إلى خبرة المجموعة ال�سابقة في خ�سائر االئتمان ،والتي ُتعدَّل ح�سب العوامل الم�ستقبلية الخا�صة بالمدينين
والبيئة االقت�صادية .ومع ذلك ،ف�إنَّ المجموعة ،في بع�ض الحاالت ،قد تعتبر � ً
أي�ضا �أنه هناك تخلف عن �سداد �أ�صل مالي ما عندما ت�شير
المرجح للمجموعة �أن تقب�ض بالكامل المبالغ التعاقدية غير ال ُم�سدَّدة قبل �أن ت�أخذ بعين
المعلومات الداخلية �أو الخارجية ب�أنه من غير َّ
االعتبار �أي تعزيزات في الأهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعة.
											
وقد ن�ش�أ عن تطبيق متطلبات الخ�سائر االئتمانية المتوقعة المن�صو�ص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9زيادة في
مخ�ص�صات االنخفا�ض في قيمة الأ�صول المالية المدينة للمجموعة .ون�ش�أ عن الزيادة في المخ�ص�ص تعديل على الأرباح المبقاة كما
في  1يناير .2018
ريال سعودي (باأللوف)
مدينون
4

2017/12/31

1,951,955

تعديالت

( 2018/01/01معدلة)

()17,121

1,934,834

التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة

يتطلب �إعداد القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة للمجموعة من الإدارة ا�ستخدام التقديرات والأحكام واالفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على المبالغ
ُ
المف�صح عنها من الإيرادات والم�صاريف والأ�صول والمطلوبات والإف�صاحات المرتبطة بها و�إف�صاحات االلتزامات المحتملة .وقد
ين�ش�أ عن عدم التيقن حيال االفترا�ضات والتقديرات نتائج تتطلب �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للأ�صول �أو المطلوبات
التي تت�أثر في الفترات الم�ستقبلية.
و ُتج َرى مراجعة التقديرات واالفترا�ضات الأ�سا�سية ب�صورة م�ستمرة .و ُي ْع َت َر ُف بالتعديالت على التقديرات المحا�سبية في الفترة التي
ُيعدَّل فيها التقدير وفي �أي فترات م�ستقبلية تت�أثر بهذه التعديالت.
�إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة الم�ستخدَ مة في تطبيق ال�سيا�سات
المحا�سبية (التي ت�ؤثر ت�أثي ًرا جوهر ًيا للغاية على المبلغ ال ُم ْع َت َرف به في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة) َتت ََ�ض َّمنُ على وجه الخ�صو�ص ،ما
يلي:

								
انخفا�ض في قيمة �أ�صول غير مالية

يتحقق االنخفا�ض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية للأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لال�سترداد ،والتي تمثل قيمته
ناق�صا تكاليف اال�ستبعاد بنا ًء على البيانات
ناق�صا تكاليف البيع �أو قيمته قيد اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .وتحت�سب القيمة العادلة ً
العادلة ً
المتاحة من معامالت البيع الملزمة ،التي تجرى على �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة في تعامالت ال�سوق المبا�شرة ،لأ�صول مماثلة
ناق�صا التكاليف الإ�ضافية ال�ستبعاد الأ�صل .و ُتحت�سب القيمة قيد اال�ستخدام بناء على نموذج
�أو �أ�سعار ال�سوق القابلة للمالحظة ً
التدفقات النقدية المخ�صومة .وتتحقق التدفقات النقدية من الموازنة للخم�س �سنوات الالحقة ،وال َتت ََ�ض َّمنُ �أن�شطة �إعادة الهيكلة التي
لم تلتزم بها المجموعة بعد �أو اال�ستثمارات الم�ستقبلية الجوهرية التي من �ش�أنها تعزيز �أداء الأ�صل للوحدة المدرة للنقد الخا�ضعة
الختبار االنخفا�ض في القيمة .و ُت َع ُّد القيمة القابلة لال�سترداد الأكثر ح�سا�سية لمعدل الخ�صم الم�ستخدم في طريقة التدفقات النقدية
المخ�صومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية الم�ستقبلية المتوقعة ومعدل النمو الم�ستخدم في التوقعات.
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تقييم التزامات المزايا المحددة

ُت َح َّد ُد تكلفة برنامج المزايا المحددة لمعا�ش التقاعد والمزايا الأخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معا�ش التقاعد
با�ستخدام التقييمات الإكتوارية .ويت�ضمن التقييم الإكتواري و�ضع عدة افترا�ضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في الم�ستقبل.
وي�شمل ذلك تحديد معدل الخ�صم والزيادات الم�ستقبلية في الرواتب واالفترا�ضات الأخرى .ونظ ًرا للتعقيدات التي يت�ضمنها التقييم
وطبيعته الطويلة الأجل ،ف�إن التزام المزايا المحددة �شديد الح�سا�سية للتغيرات في هذه االفترا�ضات .وتخ�ضع كافة االفترا�ضات
للمراجعة في كل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية.
											

						
انخفا�ض في قيمة ح�سابات مدينة و�أ�صول عقود

ت�ستخدم المجموعة م�صفوفة مخ�ص�صات الحت�ساب خ�سائر االئتمان المتوقعة للح�سابات المدينة و�أ�صول العقود .و ُتحتَ�سب معدالت
المخ�ص�صات بناء على �أيام الت� ُّأخر في ال�سداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خ�سارة م�شابهة (�أي ح�سب
الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل وت�صنيفه والتغطية باعتمادات م�ستندية �أو �أ�شكال �أخرى من الت�أمين االئتماني).
											
و ُيحتَ�سب جدول المخ�ص�صات مبدئ ًيا على �أ�سا�س المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة لدى المجموعة .و�ستعاير المجموعة
الم�صفوفة بهدف �ضبط خبرة خ�سائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كانت الأو�ضاع االقت�صادية
المتوقعة متوقع تدهورها على مدى ال�سنة التالية ما يمكن �أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت الت� ُّأخر في ال�سداد في قطاع معين،
ُيج َرى تعديل المعدالت الخ�سارة التاريخية للخ�سارة .وفي كل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم الماليةُ ،يج َرى تحديث المعدالت
الملحوظة التاريخية للخ�سارة ،وتخ�ضع التغ ُّيرات في التقديرات المتوقعة للتحليل.
											
و ُيم ِّثل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة وخ�سائر االئتمان المتوقعة تقدي ًرا
ا�سا للتغ ُّيرات في الظروف والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة .وقد ال تمثل � ً
أي�ضا خبرة
ح�س ً
ها ًّما .و ُي َع ُّد مبلغ خ�سائر االئتمان المتوقعة َّ
خ�سائر االئتمان التاريخية والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة لدى المجموعة خ�سارة فعلية للعمالء م�ستقبال.
											

									
التكاليف ال ُمقدَّرة للإنجاز

يتعين على المجموعة ،في كل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ،تقدير تكاليف ا�ستكمال العقود ذات الأ�سعار الثابتة .ويتطلب
تقدير تكاليف ا�ستكمال هذه العقود من المجموعة �إجراء تقدير للتكاليف الم�ستقبلية المتوقع تكبدها بنا ًء على الأعمال المقرر تنفيذها
بعد تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية .و�سي�ؤثر هذا التقدير على �إيرادات العقود وتكاليف العقود و�أ�صول العقود .وتعتمد
تقديرات تكاليف �إنجاز الم�شاريع على �أف�ضل تقديرات لدى الإدارة بتاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ،بعد الأخذ في االعتبار
كافة العوامل المتاحة والمعلومة.
											

								
قيا�س القِيمة العادلة للأدوات المالية

�سجلة في قائمة المركز المالي بنا ًء على الأ�سعار ال ُمد َرجة في الأ�سواق الن�شطة،
في حال تعذر قيا�س القيم العادلة للأ�صول المالية ال ُم َّ
ُ
قا�س قيمتها العادلة با�ستخدام طرق تقييم فنية بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخ�صومة .وت�ستمد مدخالت هذه النماذج
ُت ُ
من �سوق قابلة للمالحظة ،حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن في حال عدم مالئمتها ،ف�إنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم
العادلة .وتت�ض َّمن التقديرات اعتبارات مدخالت مثل مخاطر ال�سيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات الأ�سعار .ويمكن �أن ت�ؤثر التغييرات في
ف�صح عنها للأدوات المالية.
االفترا�ضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة ال ُم َ
											

							
الأعمار الإنتاجية للممتلكات والم�صانع والمعدات

تحدد الإدارة الأعمار الإنتاجية ال ُم َق َّد َرة لمعداتها بغر�ض ح�ساب اال�ستهالك .و ُيحدَّد هذا التقدير بعد الأخذ في االعتبار اال�ستخدام
المتوقع للأ�صل �أو االهتراء المادي له .وتجري الإدارة �سنو ًيا مراجعة على القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية و ُيعدَّل اال�ستهالك
المحمل الم�ستقبلي عندما ترى الإدارة �أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
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المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن

فيما يلي بيان بالمعايير والتف�سيرات ال�صادرة غير �سارية المفعول حتى تاريخ �إ�صدار القوائم المالية للمجموعة .وتنوي المجموعة
تطبيق هذه المعايير ،متى كان ذلك منا�سبا ،عندما ت�صبح �سارية المفعول.

						
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود الإيجار"

�أُ ْ�ص ِد َر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في يناير  2016وهو يحل محل معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )17المعني بعقود الإيجار
والتف�سير رقم ( )4ال�صادر عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقرير المالي" :الت�أكد فيما �إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد �إيجار"
والتف�سير رقم ( )15ال�صادر عن لجنة التف�سيرات الدائمة " -عقود الإيجار الت�شغيلي  -الحوافز الت�شجيعية" والتف�سير رقم ( )27ال�صادر
عن لجنة التف�سيرات الدائمة - :تقييم جوهر المعامالت المت�ضمنة ال�شكل القانوني لعقد الإيجار .يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم ( )16مبادئ االعتراف والقيا�س والعر�ض والإف�صاح عن عقود الإيجار ويتطلب من الم�ست�أجرين المحا�سبة عن جميع عقود الإيجار
بموجب نموذج واحد داخل قائمة المركز المالي م�شابه للمحا�سبة عن عقود الإيجار التمويلي بموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم
(َ .)17يت ََ�ض َّمنُ المعيار �إعفاءين من االعتراف بعقود الإيجار  -عقود الإيجار "ذات الأ�صول القيمة المخف�ضة" (�أي �أجهزة الحا�سب الآلي
ال�شخ�صية) وعقود الإيجار الق�صيرة الأجل ( �أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها � 12شهر �أو �أقل) .وفي تاريخ بدء عقد الإيجار ،يعترف
الم�ست�أجر بااللتزام ل�سداد دفعات الإيجار (�أي التزام الإيجار) وبالأ�صل الذي ُي َم ِّث ُل الحق في ا�ستخدام الأ�صل ذي العالقة خالل فترة
عقد الإيجار (�أي حق ا�ستخدام الأ�صل) .و�سيتوجب على الم�ست�أجرين االعتراف ب�شكل منف�صل بم�صروف الفائدة من التزام الإيجار
وم�صروف اال�ستهالك من حق ا�ستخدام الأ�صل.
											
و�سيتع َّين على الم�ست�أجرين � ً
أي�ضا �إعادة قيا�س التزام الإيجار عند وقوع بع�ض الأحداث (مثل التغير في فترة عقد الإيجار �أو تغير في
دفعات الإيجار الم�ستقبلية نتيجة التغير في الم�ؤ�شر �أو المعدل الم�ستخدم في تحديد هذه الدفعات) .وبوجه عام� ،سيعترف الم�ست�أجر
بمبلغ �إعادة قيا�س التزام الإيجار كتعديل حق ا�ستخدام الأ�صل .وت�ضل المحا�سبة عن الم�ؤجر وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( )16بال تغير جوهري عن المحا�سبة الحالية وف ًقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ( .)17و�سيوا�صل الم�ؤجرون ت�صنيف جميع عقود
الإيجار با�ستخدام نف�س مبد�أ التن�صيف المتبع في معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )17والتمييز بين نوعين من عقود الإيجار هما :عقود
الإيجار الت�شغيلي وعقود الإيجار التمويلي.
											
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16ال�ساري المفعول على الفترات ال�سنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير � 2019أو بعد ذلك
التاريخ� ،أن يقدم الم�ست�أجرون والم�ؤجرون �إف�صاحات �أكثر �شمولية عن الإف�صاحات بموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم (.)17
											
وتخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16ب�أثر رجعي وت�أثير تراكمي نا�شئ مبدئ ًيا من تطبيق المعيار
ال ُم ْع َت َرف به �ضمن الأرباح المبقاة في تاريخ تقديم التطبيق المبدئي .و�ستختار المجموعة تطبيق المعيار على العقود التي ُحدِّ دَت �ساب ًقا
كعقود �إيجار بتطبيق معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )17والتف�سير رقم ( )4ال�صادر عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقرير المالي.
ثم لن تطبق المجموعة المعيار على العقود التي لم ُتحدَّد �ساب ًقا كعقود تت�ضمن �إيجار بتطبيق معيار المحا�سبة الدولي رقم ()17
ومن َّ
والتف�سير رقم ( )4ال�صادر عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقرير المالي.
											
�ستختار المجموعة ا�ستخدام الإعفاءات القابلة للتطبيق على المعيار المعني بعقود الإيجار التي تنتهي فترات الإيجار الخا�صة بها في
غ�ضون � 12شه ًرا من تاريخ التطبيق المبدئي ،وعقود الإيجار التي يكون �أ�صلها الأ�سا�سي منخف�ض القيمة .لدى المجموعة عقود �إيجار
لبع�ض التجهيزات المكتبية (مثل �آالت الطباعة والن�سخ) التي تعتبر ذات قيمة منخف�ضة .وكما في تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم
المالية ،ف�إن المجموعة ب�صدد تقييم الت�أثير المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على قوائمها المالية ال ُم َو َّحدَ ة.
											
التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( - )19تعديل الخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها		
تتناول التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي ( )19المحا�سبة عندما يحدث تعديل للخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها خالل الفترة
المالية ال ُم ْف َ�صح عنها .وتن�ص التعديالت على �أنه عندما يحدث تعديل للخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها خالل الفترة المالية ال�سنوية
ال ُم ْف َ�صح عنها ،يتع َّين على المن�ش�أة القيام بما يلي:
	تحديد تكلفة الخدمة الحالية للمتبقي من الفترة بعد تعديل الخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها ،وذلك با�ستخدام االفترا�ضات
•
االكتوارية الم�ستخدمة لإعادة قيا�س �صافي التزام المزايا المحددة (الأ�صل) لإظهار المزايا المقدمة بموجب الخطة و�أ�صول
الخطة بعد ذلك الحدث.
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	تحديد �صافي الفائدة للمتبقي من الفترة بعد تعديل الخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها ،وذلك با�ستخدام� :صافي التزام المزايا
•
المحددة (الأ�صل) لإظهار المزايا المقدمة بموجب الخطة و�أ�صول الخطة بعد ذلك الحدث ومعدل الخ�صم الم�ستخدم لإعادة
قيا�س �صافي التزام المزايا المحددة (الأ�صل).
تو�ضح التعديالت � ً
أي�ضا �أن المن�ش�أة تحدد �أو ًال تكلفة الخدمة ال�سابقة �أو الربح �أو الخ�سارة من الت�سوية ،دون �أخذ ت�أثير �سقف الأ�صول
في االعتبار .و ُي ْع َت َر ُف بذلك المبلغ �ضمن الربح �أو الخ�سارةُ .تحدِّ د المن�ش�أة بعد ذلك ت�أثير �سقف الأ�صول بعد تعديل الخطة �أو تقلي�صها
�أو ت�سويتها .و ُي ْع َت َر ُف ب�أي تغيير في هذا ال�ش�أن ،با�ستثناء المبالغ المدرجة في �صافي الفائدة ،في الدخل ال�شامل الآخر.
تنطبق التعديالت على تعديالت الخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها في �أو بعد بداية الفترة المالية ال�سنوية الأولى ال ُم ْف َ�صح عنها والتي تبد�أ
في �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .وتنطبق هذه التعديالت فقط على �أي تعديالت م�ستقبلية على الخطة الخا�صة
بالمجموعة �أو تقلي�صها �أو ت�سوياتها.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )10ومعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )28بيع �أو الم�ساهمة ب�أ�صول
بين الم�ستثمر و�شركته الزميلة �أو م�شروعه الم�شترك

تتناول التعديالت التعار�ض بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )10ومعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )28ب�ش�أن التعامل مع فقدان
ال�سيطرة على �شركة تابعة ُمباعة �أو م�ساهم بها في �شركة زميلة �أو م�شروع م�شترك .وتو�ضح التعديالت �أنه ُي ْع َت َر ُف بالكامل بالربح �أو
الخ�سارة النا�شئة من بيع �أو الم�ساهمة ب�أ�صول تمثل ،ح�سب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ً � ،)3
أعمال تجاري ًة بين م�ستثمر و�شركته
ً
ً
الزميلة �أو م�شروعة الم�شترك .غير �أنه ُي ْع َت َر ُف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناتجه من بيع �أو الم�ساهمة بالأ�صول التي ال تمثل �أعمال تجارية فقط
في حدود ح�ص�ص الم�ستثمرين غير ذي العالقة في ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك .وقد � َّأجل مجل�س معايير المحا�سبة الدولية
تاريخ تطبيق هذه التعديالت لأجل غير م�سمى ،غير �أنه يجب على المن�ش�أة ،التي تطبق التعديالت مبك ًرا ،تطبيق هذه التعديالت ب�أثر
م�ستقبلي .و�ستطبق المجموعة هذه التعديالت عندما ت�صبح �سارية.

التف�سير رقم ( )23ال�صادر عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -عدم الت�أكد ب�ش�أن معالجة �ضريبة الدخل

يتناول التف�سير المحا�سبة عن �ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات ال�ضريبية على حالة عدم تيقن ت�ؤ ِّثر على تطبيق معيار
المحا�سبة الدولي رقم ( ،)12وال ُيط َّبق على ال�ضرائب خارج نطاق معيار المحا�سبة الدولي رقم ( ،)12وال يت�ض َّمن تحديدًا المتطلبات
المتعلقة بالفوائد والغرامات المتعلقة بالمعامالت ال�ضريبية غير الم�ؤ َّكدة .ويتناول التف�سير على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
											
• ما �إذا كانت المن�ش�أة تتعامل مع المعالجات ال�ضريبية غير الم�ؤكدة ب�شكل منف�صل،
		
• االفترا�ضات التي ت�ضعها المن�ش�أة ب�ش�أن فح�ص المعالجات ال�ضريبية من ِق َبل ال�سلطات ال�ضريبية،
	الطريقة التي تحدِّ د المن�ش�أة من خاللها الربح الخا�ضع لل�ضريبة (الخ�سارة ال�ضريبية) والأوعية ال�ضريبية والخ�سائر ال�ضريبية
•
غير الم�ستخدَ مة واالعتمادات ال�ضريبية غير الم�ستخدَ مة والمعدالت ال�ضريبية،
						
• كيفية مراعاة المن�ش�أة للتغييرات في الوقائع والظروف.

ويجب �أن تحدِّ د المن�ش�أة ما �إن كانت تتعامل مع كل معالجة �ضريبية غير م�ؤ َّكدة على حدة �أو مع �إحدى المعالجة ال�ضريبية غير الم�ؤ َّكدة
�أو �أكثر .وينبغي اتباع الطريقة التي تتنب�أ من خاللها ب�صورة �أف�ضل بقرار عدم الت�أكد .وي�سري التف�سير على فترات القوائم المالية
ال�سنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير � 2019أو بعد ذلك التاريخ ،مع توفر بع�ض �إعفاءات التح ُّول� .ستُط ِّبق المجموعة التف�سير اعتبا ًرا
ِمن تاريخ التطبيق .وحيث �إن المجموعة تعمل في بيئة �ضريبية متعددة الجن�سيات ،ف�إن تطبيق التف�سير قد ي�ؤثر على قوائمها المالية
ال ُم َو َّحدَ ة والإف�صاحات المطلوبة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تحتاج المجموعة �إلى و�ضع �إجراءات للح�صول على المعلومات ال�ضرورية
لتطبيق التف�سير في الوقت المنا�سب.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)28الح�ص�ص الطويلة الأجل في �شركات زميلة وم�شاريع م�شتركة

تو�ضح التعديالت �أن المن�ش�أة ُتط َّبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9على الح�ص�ص الطويلة الأجل في �شركة زميلة �أو م�شروع
م�شترك والتي ال ُتط َّبق عليها طريقة حقوق الملكية ،ولكنها ُت�ش ّك ُل ،في جوهرها ،جز ًءا من �صافي اال�ستثمار في �شركة زميلة �أو م�شروع
م�شترك (الح�ص�ص الطويل الأجل) .وهذا التو�ضيح منا�سب لأنه ي�شير �إلى �أن نموذج الخ�سارة االئتمانية المتوقعة ح�سب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )9ينطبق على مثل هذه الح�ص�ص الطويلة الأجل.
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�أو�ضحت التعديالت � ً
أي�ضا �أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ال ت�أخذ المن�ش�أة في االعتبار �أي خ�سائر لل�شركة
ُ
الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك� ،أو �أي خ�سائر نا�شئة عن االنخفا�ض في قيمة �صافي اال�ستثمار ،حيث ُي ْع َت َرف بها كتعديالت على �صافي
اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك والتي تن�ش�أ من تطبيق معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )28اال�ستثمارات في �شركات
زميلة وم�شاريع م�شتركة".
							
ويجب تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي اعتبا ًرا من  1يناير  2019مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .نظ ًرا لأن المجموعة لي�س لديها مثل
هذه الح�ص�ص الطويلة الأجل في �شركتها الزميلة وم�شروعها الم�شترك ،ف�إن التعديالت لن يكون لها ت�أثير هام على القوائم المالية
ال ُم َو َّحدَ ة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )3عمليات تجميع المن�ش�آت

"

تو�ضح التعديالت �أنه عندما تح�صل المن�ش�أة على ال�سيطرة على �أعمال تمثل عملية م�شتركة ،ف�إنها تطبق متطلبات عملية تجميع
المن�ش�آت التي ُتجرى على مراحل ،بما في ذلك �إعادة قيا�س الح�ص�ص المملوكة �ساب ًقا في �أ�صول ومطلوبات العملية الم�شتركة بالقيمة
العادلة .وعند القيام بذلك ،يقوم الم�ستحوذ ب�إعادة قيا�س كامل ح�صته المملوكة �ساب ًقا في العملية الم�شتركة.
تنطبق التعديالت على تعديالت الخطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها في �أو بعد بداية الفترة المالية ال�سنوية الأولى ال ُمف َْ�صح عنها والتي
تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .و�ستُط َّبق هذه التعديالت على عمليات تجميع المن�ش�آت الم�ستقبلية لدى
المجموعة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )11االتفاقيات الم�شتركة

"

يجوز للطرف الذي ي�شارك في عملية م�شتركة ولكن لي�س لديه �سيطرة م�شتركة �أن يح�صل على �سيطرة م�شتركة على العملية الم�شتركة
التي يمثل فيها ن�شاط العملية الم�شتركة ً
عمل تجار ًيا على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)3وتو�ضح التعديالت
�أن الح�ص�ص المملوكة �ساب ًقا في هذه العملية الم�شتركة ال ُيعاد قيا�سها.
تطبق المن�ش�أة تلك التعديالت على المعامالت التي تح�صل فيها على �سيطرة م�شتركة على �أو بعد بداية الفترة المالية ال�سنوية الأولى
ال ُمف َْ�صح عنها التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .وال ت�سري هذه التعديالت حال ًيا على المجموعة
ولكنها قد ُتط َّبقُ على المعامالت الم�ستقبلية.
6

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء

َي ِر ُد فيما يلي تفا�صيل �إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
مبيعات ب�ضائع
تقديم خدمات
�إيرادات من عقود طويلة الأجل
�إجمالي الإيرادات من العقود ال ُمب َرمة مع العمالء

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

2,958,485
384,997
954,252

3,169,183
351,812
866,042

4,297,734

4,387,037

�أُ ْف ِ�ص َح عن ت�سوية �إيرادات المجموعة التف�صيلية لقطاعاتها القابلة للإف�صاح وتوقيت االعتراف بالإيرادات في �إي�ضاح (.)38
أرصدة عقود

تت�ألف �أر�صدة العقود الخا�صة بالمجموعة مما يلي:
ح�سابات مدينة (�إي�ضاح )22
�أ�صول عقود (�إي�ضاح )23
التزامات عقود (�إي�ضاح )34

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

2,043,156
413,369
292,350

1,951,955
361,412
249,523

				
يوما.
عموما ما بين � 30إلى ً 90
ال تحمل الح�سابات المدينة فائدة وتتراوح فتراتها ً
									
ُي ْع َت َر ُف ب�أ�صول العقود مبدئ ًيا لتحديد الإيرادات المحققة من عقودها طويلة الأجل في قطاع ال�صلب وتكييف الهواء حيث �إن
ً
م�شروطا ب�إتمام االلتزامات المذكورة في العقد بنجاح وقبولها من قبل العميل في �شكل قبول للأعمال
ا�ستالم ال ِعو�ض المقابل يكون
المنجزة .وعند �إنجاز التزام العقد وقبول العميل لهُ ،يعاد ت�صنيف المبالغ ال ُم ْع َت َرف بها ك�أ�صول عقود �إلى ح�سابات مدينة.
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وت�شمل التزامات العقود الدُفعات المقدمة الم�ستلمة من العميل والفواتير الفائ�ضة عن قيمة الأعمال المنفذة مقابل العقود
الطويلة الأجل.
7

تكلفة مبيعات

ريال سعودي (باأللوف)
2018

تكلفة مخزون ُم ْع َت َرف بها كم�صروف
تكاليف موظفين وعمالة
ا�ستهالك
تكاليف مقاوالت من الباطن
تكاليف مبا�شرة �أخرى
8

تكلفة عقود

مواد ُم�سته َلكة
تكاليف موظفين وعمالة
ا�ستهالك
تكاليف مقاوالت من الباطن
تكاليف مبا�شرة �أخرى
9

مصاريف بيع وتوزيع

تكاليف موظفين
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة (�إي�ضاح )39
نقل
دعاية و�إعالن وترويج مبيعات
�ضمانات
�إيجار ومنافع خدمية
ا�ستهالك
�إ�صالح و�صيانة
�سفريات عمل
خدمات دعم وم�ساندة
خدمات ات�صاالت وتقنية معلومات
�أخرى
10

مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
خدمات ات�صاالت وتقنية معلومات
ا�ستهالك
خدمات دعم وم�ساندة
�إيجار ومنافع خدمية
�أتعاب مهنية
�سفريات عمل
�إ�صالح و�صيانة
لوازم مكتب
�إطفاء
�أخرى

2017

1,705,999
504,758
88,331
145,710
335,002

1,714,181
540,612
97,713
90,189
302,556

2,779,800

2,745,251

413,208
129,710
8,885
245,476
30,155

342,613
113,605
11,135
241,593
41,454

827,434

750,400

95,427
124,087
53,761
8,568
18,831
17,117
3,357
234
3,620
2,351
828
18,741

124,936
13,031
46,909
5,188
24,783
18,387
4,035
286
3,854
2,339
843
24,924

346,922

269,515

276,228
18,785
18,570
8,681
11,953
7,252
3,511
4,152
2,463
695
25,870

302,385
16,596
20,406
5,693
15,174
9,052
4,117
7,053
4,291
535
26,842

378,160

412,144
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11

إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي

ريال سعودي (باأللوف)
2018

خ�سائر من تحويل عمالت �أجنبية
�أرباح من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات
�أخرى
12

(عكس قيد مخصص انخفاض في قيمة) خسائر ناشئة عن
انخفاض في قيمة أصول غير متداولة

عك�س قيد خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة ممتلكات وم�صانع ومعدات (�إي�ضاح )15
عك�س قيد خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة ا�ستثمار في �شركة زميلة (�إي�ضاح )17
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة ا�ستثمار متاح للبيع (�إي�ضاح )18
13

()2,801
132
8,925
6,256

2017

()2,634
395
834
()1,405

()14,117
()33,850
-

10,880

()47,967

10,880

عمليات متوقفة

�سجلة في �إيطاليا �ضمن
 13.1ا�ستُبعِد خالل ال�سنة كامل ا�ستثمار المجموعة في �شركة جيوكليما �إ�س� .آر�.إل�( .شركة زميلة) ال ُم َّ
َ
ا�س ُت ْكمِ لت الإجراءات
قطاع المكيفات بنا ًء على خطة �إدارة المجموعة لبيع ح�صتها في ال�شركة الم�ستثمر فيها .وقد ْ
النظامية المتعلقة باال�ستبعاد خالل ال�سنة و ُا ْعت ُِر َف ب�صافي خ�سارة قدرها � 524ألف ريال �سعودي من اال�ستبعاد في
قائمة الدخل ال ُم َو َّح َدة.
ريال سعودي (باأللوف)
2018

		
خ�سارة من ا�ستبعاد ح�صة المجموعة في ال�شركة الم�ستثمر فيها
ربح تراكمي من تحويل عمالت ُمعاد ت َْ�ص ِنيفه ِمن احتياطي ترجمة عمالت
�أجنبية �إلى قائمة الدخل عند اال�ستبعاد

2017

2,161

-

()1,637

-

524

-

� 13.2أبرمت المجموعة خالل ال�سنة اتفاقية �شراء �أ�سهم مع الم�ساهمين الآخرين ال�ستبعاد ح�صتها في �شركة ذي �إن �أي �إنفرا
برايفت ليمتد  -الهند (�شركة زميلة) بقيمة دفترية تبلغ � 9،354ألف ريال �سعودي .ووفقًا التفاقية تحويل الأ�سهم المتفق
�سد ُد دون
عليها بين الم�ساهمين ،تحملت المجموعة التزامات ال�شركة الم�ستثمر فيها بمبلغ � 21،739ألف ريال �سعودي ُي َّ
�أي تعوي�ض من ال�شركة الم�ستثمر فيها �أو الم�ساهمين الأخرين .عالوة على ذلك ،وافقت المجموعة على ت�سوية التزامات
ال�شركة الم�ستثمر فيها بمبلغ � 37،740ألف ريال �سعودي مع �سداد هذه المبالغ من ال�شركة الم�ستثمر فيها �إلى المجموعة.
وقد ُق ِّي َدت هذه المبالغ كح�ساب مدين م�ستحق من ال�شركة الم�ستثمر فيها و�أُ ْدر َِجت �ضمن المبالغ الم�ستحقة من جهات
ذات عالقة (�إي�ضاح  .)36وكما في  31دي�سمبر ُ ،2018ا ْعت ُِر َف بمخ�ص�ص بقيمة � 23،294ألف ريال �سعودي في قائمة
الدخل ال ُم َو َّح َدة مقابل المبلغ الم�ستحق القب�ض المذكور �أعاله .والإجراءات النظامية المتعلقة باتفاقية اال�ستبعاد
قيد التنفيذ و ُيتو َّقع ا�ستكمالها خالل عام  .2019وفي �ضوء االتفاقية المذكورة �أعالهُ ،ا ْعت ُِر َف بخ�سارة �صافية قدرها
� 53،804ألف ريال �سعودي في قائمة الدخل ال ُم َو َّح َدة.
ريال سعودي (باأللوف)
2018

		
خ�سارة من ا�ستبعاد ح�صة المجموعة في ال�شركة الم�ستثمر فيها
مخ�ص�ص انخفا�ض في قيمة مبالغ م�ستحقة من �شركة م�ستثمر فيها
ربح تراكمي من تحويل عمالت ُمعاد ت َْ�ص ِنيفه ِمن احتياطي ترجمة عمالت
�أجنبية �إلى قائمة الدخل عند اال�ستبعاد

31,093
23,294

-

()583

-

53,804
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14

ريال سعودي (باأللوف)

ربحية السهم

2018

2017

()85,505
()54,328

105,018
-

تُحت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف بق�سمة �صافي دخل ال�سنة العائد
المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل
للم�ساهمين في ال�شركة الأم على المتو�سط
َّ
ال�سنة على النحو التالي:
�صافي (خ�سارة) دخل الفترة العائد للم�ساهمين في ال�شركة الأم
عمليات م�ستمرة
عمليات متوقفة
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (لل�سهم) (بالألوف)
					
			
ربحية ال�سهم من �صافي (الخ�سارة) الدخل
ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف العائدة للم�ساهمين في ال�شركة الأم
						
				
ربحية ال�سهم للعمليات الم�ستمرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف العائدة للم�ساهمين في ال�شركة الأم
						
				
ربحية ال�سهم للعمليات المتوقفة
ربحية ال�سهم الأ�سا�س والمخفف العائدة للم�ساهمين في ال�شركة الأم

15

أراض
مملوكة

ممتلكات ومصانع ومعدات

مبان على
أراض
مستأجرة

مكائن

()139,833

105,018

60,000

60,000

()2,33

1,75

()1,43

1,75

()0,91

-

أثاث
وتركيبات
ومعدات

سيارات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي (باأللوف)

التكلفة:

في  1يناير 2017

�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات
ترجمة عمالت �أجنبية
في  31دي�سمبر 2017
�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات
ترجمة عمالت �أجنبية
في  31ديسمبر 2018

112,280
910
-

362

113,552
-

-

()237

)(505

112,810

914,030

1,561,317

239,271

104,798

61,437

7,021

30,491

1,580

-

()39,092

5,195
()84

36,285

()3,690

()3,915

)(878

929,473

1,626,363

251,793

103,107

54,965

943

10,655

1,022

3,311
1,703
()596

()4,047

927,476

()6,675

12,206

2,142

33,475

4,945

18,413

2,426

6,825

()12,294

()4,712

1,635,766

251,058

)(7,371

()3,870

82

6,633
-

23

1,818

()12,620

()3,095

-

106,574

44,135

()71

()28

2,993,133
90,213
()15,242
11,149
3,079,253
35,392
()20,934
()15,892
3,077,819

التقرير السنوي للزامل للصناعة 101 | 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)

أراض
مملوكة

مبان على
أراض
مستأجرة

أثاث
وتركيبات
ومعدات

مكائن

سيارات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي (باأللوف)

اال�ستهالك واالنخفا�ض في القيمة:
في  1يناير 2017
ُمح ّمل لل�سنة
ا�ستبعادات
ترجمة عمالت �أجنبية
في  31دي�سمبر 2017
ُمح ّمل لل�سنة
عك�س قيد خ�سائر نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة
ا�ستبعادات
ترجمة عمالت �أجنبية
في  31ديسمبر 2018

15,479
-

310

15,789
-

461,773

1,115,766

187,997

79,335

-

()35

()6,377

()3,362

()3,680

-

499,381

1,185,511

203,095

85,589

-

()7,252

()6,865

-

-

35,446
2,197

38,072

()237

()465

15,133

525,762

()419

()3,974

71,909
4,213

54,864

16,070
2,390

14,824

()12,111

()4,492

1,214,228

210,344

()7,171

()3,083

9,864
70

11,383

-

-

-

()3,062

-

93,841

-

()69

-

1,860,350
133,289
()13,454
9,180
1,989,365
119,143
()14,117
()20,367
()14,716
2,059,308

�صافي القيم الدفترية

في  31ديسمبر 2018

في  31دي�سمبر 2017

97,677

401,714

421,538

40,714

12,733

44,135

1,018,511

97,763

430,092

440,852

48,698

17,518

54,965

1,089,888

تو�صلت المجموعة في الفترات ال�سابقة �إلى �أن القيمة القابلة لال�سترداد لممتلكاتها وم�صانعها ومعداتها في �شركة تابعة ،والتي تعتبر
وحدة ُم ِد َّرة للنقد� ،أقل من قيمتها الدفترية ،وعليه ،فقد ُا ْعت ُِر َف بخ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة قدرها � 25,449ألف ريال
�سعودي.
									
وخالل ال�سنة ،ونتيجة لزيادة حجم المبيعات وعودة �أن�شطة ال�شركة التابعة �إلى الم�ستوى الت�شغيلي الطبيعي ،فقد قررت المجموعة �أن
القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُم ِد َّرة للنقد قد تجاوزت القيمة الدفترية .وعليه ،فقد ُع ِك َ�س قيد خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في
القيمة قدرها � 14,117ألف ريال �سعودي .وقد احت ُِ�س َبت القيمة القابلة لال�سترداد كما في  31دي�سمبر  2018على �أ�سا�س القيمة قيد
وحدِّ دت على م�ستوى الوحدة ال ُم ِد َّرة للنقد .وعند تحديد القيمة قيد اال�ستخدام للوحدة ال ُم ِد َّرة للنقدُ ،خ ِ�ص َمت التدفقات
اال�ستخدام ُ
النقدية بن�سبة  %12,46على �أ�سا�س ما قبل ال�ضريبة.
									
�إن معظم المباني مقامة على �أرا�ض م�ست�أجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية ("مدن") بمدينة الريا�ض والمدينة
ال�صناعية الأولى والمدينة ال�صناعية الثانية بالدمام لفترات تتراوح ما بين � 4إلى � 25سنة تبد�أ في تواريخ مختلفة تتراوح بين الأعوام
من  1993حتى  .2018وللمجموعة الحق في تجديد اتفاقيات الإيجار.
									
ُتم ِّث ُل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�شكل رئي�سي التكلفة المتكبدة على مبنى جديد وتو�سعة وتطوير من�ش�آت �إنتاج وخط �إنتاج جديد
ومكائن ومعدات تم �شرا�ؤها لغر�ض التجديد العام.
									
�ص َل عليها من الم�ؤ�س�سات المالية (�إي�ضاح 29
�إن بع�ض الممتلكات والم�صانع والمعدات مرهونة ك�ضمان مقابل القرو�ض التي ُح ِ
و�إي�ضاح .)33

 | 102التقرير السنوي للزامل للصناعة 2018

التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

16

أصول غير ملموسة أخرى

ريال سعودي (باأللوف)

في  1يناير 2017

10,779

في  31دي�سمبر 2017

10,873

في  31ديسمبر 2018

11,023

في  1يناير 2017

4,763

في  31دي�سمبر 2017

5,298

في  31ديسمبر 2018

5,993

التكلفة:
�إ�ضافات

94

�إ�ضافات

150

الإطفاء المتراكم:
ُمح ّمل لل�سنة

535

ُمح ّمل لل�سنة

695

�صافي القيم الدفترية

في  31ديسمبر 2018

5,030

في  31دي�سمبر 2017

5,575

أرا�ض في فيتنام ،وتُطف�أ على مدى
تمثل الأ�صول غير الملمو�سة الأخرى ب�شكل رئي�سي المبالغ المدفوعة للح�صول على حقوق انتفاع ب� ٍ
فترة تتراوح بين � 20إلى � 30سنة.
17

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

كانت القيمة الدفترية لح�صة المجموعة في اال�ستثمار في
�شركات زميلة وم�شروع م�شترك على النحو التالي:

ريال سعودي (باأللوف)

نسبة الملكية

�شركات زميلة:

2018

2017

2018

2017

�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية
المحدودة (�إي�ضاح ()17.1

%50

%50

56,296

22,541

�شركة الطاقة المركزية  -البحرين (�إي�ضاح )17.2

%25

�شركة ذي �إن �أي �إنفرا برايفت ليمتد  -الهند (�ساب ًقا:
�شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد) (�إي�ضاح )17.3

%25

14,900

14,900

-

%51

-

9,354

�شركة جيوكليما �إ�س� .آر�.إل� - .إيطاليا (�إي�ضاح )17.4

-

%40

-

15,441

�شركة �آي �آي بي بيبر كومباني  -البحرين (�إي�ضاح )17.5

%20,83

%20,83

3,052

4,450

74,248

66,686

م�شروع م�شترك:
�شركة ال�شرق الأو�سط لمكيفات الهواء المحدودة (�إي�ضاح
)17.6

%51

%51

11,136

14,087

11,136

14,087

85,384

80,773
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

يو�ضح الجدول التالي المعلومات المالية المخت�ص َرة ال�ستثمار المجموعة في �شركات زميلة:
شركة الربيعة والنصار والزامل
للصناعات الخرسانية المحدودة

شركة الطاقة المركزية ش.م.ب.
(البحرين)

شركة ذي إن أي إنفرا برايفت
ليمتد (الهند)

155,919

ريال سعودي (باأللوف)
35,250

65,330

-

-

()152,652

()1,570

52,542

98,670

-

26,271

24,668

-

()87,922

%50
-

شركة جيوكليما إس .آر .إل.
(إيطاليا)

الأ�صول المتداولة
�أ�صول غير متداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
�صافي الأ�صول
ن�سبة ملكية المجموعة
ح�صة المجموعة في �صافي الأ�صول
�شهرة
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة /
تعديالت �أخرى
القيمة الدفترية لال�ستثمار الخا�ص
بالمجموعة

137,197

اإلجمالي

المختصرة للشركات الزميلة
قائمة المركز المالي
َ
 31ديسمبر 2018

شركة آي آي بي بيبر كومباني
(البحرين)

شركات زميلة

()340
%25

-

-

-

-

-

-

-

-

4

15,375
()728

-

14,651

-

-

%20,83

-

-

-

-

3,052

30,025

()9,768

-

-

-

56,296

14,900

-

-

3,052

74,248

 31دي�سمبر 2017

الأ�صول المتداولة
�أ�صول غير متداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
�صافي الأ�صول
ن�سبة ملكية المجموعة
ح�صة المجموعة في �صافي الأ�صول
�شهرة
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة /
تعديالت �أخرى
القيمة الدفترية لال�ستثمار الخا�ص
بالمجموعة

43,580

154,006

65,125

102,629

()130,489

()1,570

()148,654

()37,179

120,432

69,200

18,341

34,803

166,248
()17,956

%50

53,540

()26,350
%25

()105,104
%51

()14,835
%40

21,577
()214

-

21,363

%20,83

60,216

17,300

9,354

13,921

4,450

()37,675

()2,400

-

-

-

22,541

14,900

9,354

15,441

4,450

-

-

المختصرة للشركات الزميلة
قوائم الدخل الشامل
َ
 31دي�سمبر 2018

�إيرادات
�إيرادات ت�شغيلية
�صافي دخل (خ�سارة) ال�سنة
دخل �شامل �آخر
�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة
ح�صة المجموعة من �إجمالي الدخل
ال�شامل

118,093

21,692

-

143,912
3,218
768

-

-

-

-

-

-

-

()6,707

-

-

-

()6,707

-

()959
()96

-
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66,686

ريال سعودي (باأللوف)

-

()191

-

1,520

-

-

-

-

-

-

()1,397

()1,493

التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

شركة الربيعة والنصار والزامل
للصناعات الخرسانية المحدودة

شركة الطاقة المركزية ش.م.ب.
(البحرين)

شركة ذي إن أي إنفرا برايفت
ليمتد (الهند)

17.1

139,534

شركة جيوكليما إس .آر .إل.
(إيطاليا)

�إيرادات
�إيرادات ت�شغيلية
�صافي دخل (خ�سارة) ال�سنة
دخل �شامل �آخر
�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة
ح�صة المجموعة من �إجمالي الدخل
ال�شامل

-

167,295

70,049

-

4,884

-

()850

2,614

-

5,146

-

()850

2,614

-

2,573

-

()433

1,046

-

6,451
262

-

-

17,391
-

7,778
-

اإلجمالي

المختصرة للشركات الزميلة
قوائم الدخل الشامل
َ
 31دي�سمبر 2017

شركة آي آي بي بيبر كومباني
(البحرين)

شركات زميلة

-

3,186

�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية وتزاول �إنتاج المنتجات
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية ال ُم َّ
الخر�سانة والأ�سفلت والبولي�ستيرين .وتو�صلت المجموعة في الفترات ال�سابقة �إلى �أن القيمة القابلة ال�ستثمارها في
�شركة زميلة ،والذي يعتبر وحدة ُمدِ َّرة للنقد� ،أقل من قيمتها الدفترية .وكانت تُحت�سب القيمة القابلة لال�سترداد على
�أ�سا�س القيمة قيد اال�ستخدام للوحدة المدرة للنقد با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة بن�سبة  .%12,4وعليه ،فقد
ُا ْعت ُِر َف بخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة قدرها � 61,556ألف ريال �سعودي .وخالل ال�سنة ،وحيث �إن الن�شاطات
الت�شغيلية لل�شركة الزميلة عادت �إلى م�ستوياتها الطبيعية و ُيتو َّقع �أن ت�ستمر في الم�ستقبل القريب ،فقد قررت المجموعة
�أن القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد قد تجاوز القيمة الدفترية .وكانت تُحت�سب القيمة القابلة لال�سترداد
على �أ�سا�س القيمة قيد اال�ستخدام للوحدة المدرة للنقد با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة بن�سبة  .%11,3وعليه،
فقد ُعكِ َ�س قيد خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة قدرها � 33,850ألف ريال �سعودي.

� 17.2إن �شركة الطاقة المركزية (�ش.ب.م.م) هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة بمملكة البحرين .وتتمثل ن�شاطاتها الرئي�سية
في توزيع خدمات المرافق بما في ذلك تبريد المناطق وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه ال�صرف ال�صحي وتوليد الطاقة
والخدمات الأخرى ذات العالقة داخل دول مجل�س التعاون الخليجي.
�سجلة بدولة
� 17.3إن �شركة ذي �إن �أي �إنفرا برايفت ليمتد  -الهند (�سابقًا� :شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد) هي �شركة ُم َّ
الهند ك�شركة خا�صة ذات م�س�ؤولية محدودة وفقًا لقانون ال�شركات الهندي لعام 1956م .وخالل ال�سنة ،وبعد خطة �إدارة
المجموعة ال�ستبعاد ح�صتها في ال�شركة الم�ستثمر فيها�ُ ،شطِ َبت قيمة اال�ستثمار بالكامل .وقد �أُف ِْ�ص َح عن تفا�صيل ترتيب
اال�ستبعاد والخ�سارة الناتجة ال ُم ْع َت َرف بها من ِق َبل المجموعة في الإي�ضاح .13
�سجلة في �إيطاليا �ضمن قطاع المكيفات
 17.4ا�ستُبعِد خالل ال�سنة كامل ا�ستثمار المجموعة في �شركة جيوكليما �إ�س� .آر�.إل ال ُم َّ
بنا ًء على خطة �إدارة المجموعة لبيع ح�صتها في ال�شركة الم�ستثمر فيها .وقد �أُف ِْ�ص َح عن تفا�صيل �صافي الخ�سارة
ال ُم ْع َت َرف بها من اال�ستبعاد في الإي�ضاح (.)13
�سجلة في جزر كايمان وتزاول �إنتاج المناديل الورقية.
�  17.5إن �شركة �آي �آي بي بيبر كومباني هي �شركة ُم َّ
�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية وتُزا ِو ُل �أعمال بيع مكيفات
�  17.6إن �شركة ال�شرق الأو�سط لمكيفات الهواء المحدودة ُم َّ
عدة وفقًا
الهواء .ويرد فيما يلي المعلومات المالية المخت�ص َرة للم�شروع الم�شترك على �أ�سا�س قوائمه المالية ال ُم َو َّح َدة ال ُم َّ
للمعايير الدولية للتقرير المالي وكذلك الت�سوية مع القيمة الدفترية لال�ستثمار في القوائم المالية ال ُم َو َّح َدة.
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ريال سعودي (باأللوف)

المختصرة للمشروع المشترك
قائمة المركز المالي
َ
2018

2017

39,590

42,433

�أ�صول غير متداولة

6

7

مطلوبات متداولة (بما في ذلك مخ�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل بقيمة  0,34مليون ريال �سعودي:2017 :
 0,48مليون ريال �سعودي)

()19,427

()17,452

مطلوبات غير متداولة

()71

()87

�صافي الأ�صول

20,098

24,901

ن�سبة ملكية المجموعة

%51

%51

ح�صة المجموعة في �صافي الأ�صول

10,250

12,700

تعديالت �أخرى

886

1,387

القيمة الدفترية لال�ستثمار الخا�ص بالمجموعة

11,136

14,087

�أ�صول متداولة (بما في ذلك �أر�صدة لدى البنوك ونقدية بقيمة  6,2مليون ريال �سعودي2,1 :2017 :

مليون ريال �سعودي)

المختصرة للمشروع المشترك
قائمة الدخل الشامل
َ

�إيرادات

21,949

24,116

تكلفة مبيعات

()22,642

()23,939

م�صاريف بيع وتوزيع

()1,215

()5,959

م�صاريف عمومية و�إدارية

()1,143

()1,959

�إيرادات �أخرى

()1,229

-

الخ�سارة قبل ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل

()4,280

()7,741

زكاة و�ضريبة دخل

()473

()394

�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة

()4,753

()8,135

ح�صة المجموعة من �إجمالي الدخل ال�شامل عن ال�سنة

()2,951

()3,948
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18

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
2018

2017

�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (�إي�ضاح )18.1

40,538

46,586

�شركة بي �إلي جي فوتوفولتيك ليمتد (�إي�ضاح )18.2

-

30,880

40,538

77,466

ُ  18.1يم ِّث ُل هذا اال�ستثمار ح�صة بن�سبة  %2,11في �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري ،وهي �شركة غير مدرجة في ال�سوق
المالية وم�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية وتزاول الن�شاطات العقارية.
 18.2باعت المجموعة خالل ال�سنة ح�صتها غير المدرجة في ال�سوق المالية بن�سبة  %61,19في �شركة بي �إلي جي فوتوفولتيك
ليمتد ،وهي �شركة غير مدرجة في ال�سوق المالية وم�سجلة بدولة الهند ويبلغ �صافي قيمتها الدفترية � 30,880ألف ريال
�سعودي ،وذلك مقابل � 16,487ألف ريال �سعودي .وبناء على ذلك ،فقد ُا ْعت ُِر َف بخ�سارة قدرها � 14,393ألف ريال
وح ِّو َل احتياطي القيمة العادلة بمبلغ
�سعودي �ضمن الأرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر ال ُم َو َّح َدةُ ،
� 10,880ألف ريال �سعودي �إلى الأرباح المبقاة.
فيما يلي ت�سوية القيمة العادلة للأ�سهم غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية ال ُم َ�ص َّنفَة ك�أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر:
ريال سعودي (باأللوف)

19

2018

2017

في بداية ال�سنة

77,466

88,346

في بداية ال�سنة

()6,048

-

خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة ُم ْع َت َرف بها في قائمة الدخل (�إي�ضاح )12

-

()10,880

في نهاية ال�سنة

()30,880

-

40,538

77,466

صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

�أبرمت ال�شركة ال�شرقية للتبريد المركزي المحدودة ،وهي �شركة تابعة ،عقد خدمات طاقة خالل عام  2008مع ال�شركة
ال�سعودية للحديد وال�صلب ("حديد") لمدة � 20سنة .ووف ًقا لل�شروط المن�صو�ص عليها في االتفاقية ،تم االتفاق على ت�صميم
و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة محطة تبريد مناطق في مباني ("حديد") .و�ستُح َّول ،في نهاية مدة العقد ،كافة الحقوق وحقوق التملك
والح�صة في محطة تبريد المناطق �إلى حديد مقابل مبلغ مقطوع �شامل قدره  53,3مليون ريال �سعودي .وخالل عام ،2013
وح ِّو َلت كافة المخاطر والمنافع �إلى حديد بموجب اتفاقية �إيجار تمويلي بتاريخ 1
ا�ستُكملت �أعمال �إن�شاء نظام تبريد المناطقُ ،
�إبريل .2013
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وفيما يلي �صافي اال�ستثمار في عقد الإيجار التمويلي والحد الأدنى من دفعات الإيجار الم�ستقبلية:
ريال سعودي (باأللوف)

�أ) يت�ألف �صافي اال�ستثمار في عقد الإيجار التمويلي مما يلي:

2018

2017

�إجمالي ا�ستثمارات في عقد �إيجار (انظر المالحظة "ب" �أدناه)

466,635

504,213

ناق�صا� :إيرادات تمويل غير مكت�سبة
ً

()103,352

()119,267

363,283

384,946

�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي ،متداول

22,600

21,663

�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي ،غير متداول

340,683

363,283

363,283

384,946

وفيما يلي تحليل بذلك:

ب) يت�ألف الحد الأدنى من دفعات الإيجار الم�ستقبلية الم�ستحقة القب�ض مما يلي:

20

خالل �سنة واحدة

37,578

37,578

بعد �سنة واحدة ولي�س �أكثر من خم�س �سنوات

187,888

187,888

خم�س �سنوات فما فوق

241,169

278,747

466,635

504,213

صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

�سجلة في
ا�ستحوذت المجموعة خالل عام  2011على �أ�سهم لها حق الت�صويت في مجموعة العزل الخليجية ،وهي �شركة ُم َّ
المملكة العربية ال�سعودية .وخالل عام  ،2012ا�ستخدمت المجموعة �إجراء تخ�صي�ص �سعر ال�شراء ،ما ن�ش�أ عنه �شهرة بقيمة
 110مليون ريال �سعودي.
وخالل عام  ،2014حولت مجموعة العزل الخليجية  %51من الملكية في �شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل "�شركة الم�صنع
ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة" �إلى �أحد ال�شركاء فيها "�شركة العزل الثانية المحدودة" ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل
للمجموعة؛ وعليه �أجرت المجموعة اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي في دي�سمبر  ،2015مع الأخذ في االعتبار تخ�صي�ص
ال�شهرة ل�شركة العزل الخليجية و�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة وتنفيذ مراجعة على االنخفا�ض في قيمة
الوحدات المدرة للنقد بناء على المعلومات المتاحة ومقارنة القيم الدفترية بالقيم القابلة لال�سترداد المقدرة وف ًقا لطريقة
منا�سبة .انخف�ضت بالكامل قيمة ال�شهرة المتعلقة ب�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة في عام 2015؛ وعليه ،ف�إن
مبلغ الر�صيد يتعلق بال�شهرة في مجموعة العزل الخليجية.
و�أجرت المجموعة اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي بكل تاريخ تقديم تقرير حول القوائم المالية .ت َُح َّد ُد القيمة القابلة
لال�سترداد لمجموعة العزل الخليجية بنا ًء على ح�ساب القيمة قيد اال�ستخدام با�ستخدام توقعات التدفقات النقدية من
الموازنات المالية المعتمدة من قبل الإدارة العليا لفترة خم�س �سنوات .وقد �أُجري تحديث لتوقعات التدفقات النقدية المتوقعة
لتعك�س المتطلبات الم�ستقبلية لمنتجات مجموعة العزل الخليجية .ويتم ا�ستقراء التدفقات النقدية بعد فترة الخم�س �سنوات
با�ستخدام معدل نمو ن�سبة  )%2 :2017( %2وهو نف�س متو�سط معدل النمو الطويل المدى لمجال ال�صناعة التي تعمل فيه
ُحت�سب القيمة القابلة لال�سترداد على �أ�سا�س القيمة قيد اال�ستخدام للوحدة المدرة للنقد
مجموعة العزل الخليجية .وكانت ت َ
با�ستخدام معدالت خ�صم ما قبل ال�ضريبة بن�سبة � %11,7إلى � %11,2 :2017( %12,9إلى .)%12,6
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ونتيجة لذلك التحليل ،تجاوزت القيمة القابلة لال�سترداد ال ُمق ََّد َرة للوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد ،كما في  31دي�سمبر  ،2018قيمتها
الدفترية بواقع  18مليون ريال �سعودي تقري ًبا ( 16 :2017مليون ريال �سعودي) ،ولم تحدد الإدارة انخفا�ض في قيمة هذه
الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد المخ�ص�ص لها �شهرة بقيمة  21مليون ريال �سعودي.
		
			
�إن طريقة احت�ساب القيمة قيد اال�ستخدام للوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد هي الأكثر ح�سا�سية لالفترا�ضات التالية:
								
			
• هام�ش الربح الإجمالي
									
• معدالت الخ�صم
• معدل النمو الم�ستخدمة في تقدير التدفقات النقدية ا�ستقرائيا لما بعد فترة الموازنة

									
هام�ش الربح الإجمالي

تُحت�سب هوام�ش الربح الإجمالية على �أ�سا�س متو�سط القيم المحققة في الثالث �سنوات ال�سابقة لبداية فترة الموازنة .ويتم زيادتها
على مدى فترة الموازنة لغر�ض التح�سينات المتوقعة في الكفاءة .ويمكن �أن ي�ؤدي انخفا�ض الطلب �إلى انخفا�ض في هام�ش الربح
الإجمالي .و�سينتج عن االنخفا�ض في هام�ش الربح الإجمالي بن�سبة  %3انخفا�ض في قيمة الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد.

											
معدالت الخ�صم

ُ ُت َم ِّث ُل معدالت الخ�صم تقييم ال�سوق الحالي للمخاطر الخا�صة بالوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود ومخاطر
حت�سب معدل الخ�صم على �أ�سا�س الظروف المحددة
جميع الأ�صول ذات العالقة التي لم تُدرج في تقديرات التدفق النقدي .و ُي َ
للمجموعة وقطاعاتها الت�شغيلية و ُي�ستمد من المتو�سط المرجح لتكلفة ر�أ�س المال .ويراعي المتو�سط المرجح لتكلفة ر�أ�س المال
ك ُال من الدين وحقوق الملكية .وتُ�ستمد تكلفة حقوق الملكية مِ ن العائد المتوقع من ا�ستثمار م�ستثمري المجموعة .وتُحت�سب
تكلفة الدين على �أ�سا�س القرو�ض التي تحمل فائدة والتي تكون المجموعة ملزمة بخدمتها .وتُدرج المخاطر النوعية الخا�صة
بقطاع معين بتطبيق عوامل بيتا الفردية .وتُق َّيم عوامل بيتا �سنو ًيا ا�ستنادًا �إلى البيانات الملحوظة المتاحة للعامة .و�سينتج عن
االرتفاع في معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة بن�سبة  %1,6انخفا�ض في القيمة.

									
تقديرات معدالت النمو

ُي َح َّد ُد معدل النمو الطويل المدى ب�صورة دائمة باعتباره �أقل معدل للناتج المحلي الإجمالي اال�سمي للمملكة العربية ال�سعودية
حيث تعمل فيها الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد .وتدرك الإدارة �أن �سرعة التغيير التكنولوجي واحتمالية دخول مناف�سين جدد يمكن �أن
يكون لهما ت�أثير جوهري على افترا�ضات معدل النمو .وال ُيتو َّقع �أن يكون للمناف�سين الجدد ت�أثير �سلبي على التوقعات ،بل يمكن
�أن ينتج بدي ًال معقو ًال محتم ًال لمعدل النمو الطويل المدى ال ُمق ََّدر بن�سبة  .%2و�سينتج عن االنخفا�ض بن�سبة  %2,5في معدل
النمو الطويل الأجل انخفا�ض في قيمة الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد.

21

مخزون

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

مواد خام

774,520

709,476

ب�ضاعة تامة ال�صنع

425,880

413,154

ب�ضاعة قيد الت�صنيع

97,921

84,061

ب�ضاعة بالطريق

46,446

41,866

1,344,767

1,248,557
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22

مدينون

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

مدينون تجاريون

2,087,871

1,844,475

مبالغ م�ستحقة القب�ض من جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )36

95,051

65,341

محتجزات م�ستحقة القب�ض

171,852

192,648

2,354,774

2,102,464

()311,618

()150,509

2,043,156

1,951,955

ناق�صا :مخ�ص�ص انخفا�ض في قيمة ح�سابات مدينة
ً

فيما يتعلق بال�شروط والأحكام الخا�صة بالح�سابات المدينة مع الجهات ذات العالقةُ ،يرجى الرجوع �إلى الإي�ضاح (.)36
يوما .فيما يلي الحركة في مخ�ص�ص
ال تحمل الح�سابات التجارية المدينة فائدة وتتراوح فتراتها ً
عموما ما بين � 30إلى ً 90
الخ�سارة االئتمانية المتوقعة للح�سابات المدينة التجاريةُ ( :ت َم ِّث ُل �أرقام المقارنة لعام  2017ح�ساب مخ�ص�ص الخ�سائر النا�شئة
عن االنخفا�ض في القيمة وفقًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم (.))39
ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

في بداية ال�سنة

150,509

148,857

ت�أثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9للمرة الأولى (�إي�ضاح )3

17,121

-

167,630

148,857

مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة  -العمليات الم�ستمرة

122,044

13,031

مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة  -العمليات المتوقفة

23,294

-

الم�شطوب خالل ال�سنة

()323

()12,075

فروق تحويل

()1,027

696

في نهاية ال�سنة

311,618

150,509

�أُف ِْ�ص َح عن المعلومات حول مخاطر االئتمان من الح�سابات المدينة في الإي�ضاح (.)39
23

أصول عقود

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

قيمة �أعمال منفذة لتاريخه

1,746,042

1,558,568

ناق�صا :مبالغ مقبو�ضة وم�ستحقة القب�ض كم�ستخل�صات
ً

()1,330,645

()1,197,156

415,397

361,412

()2,028

-

413,369

361,412

ناق�صا :مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة
ً
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�أُف ِْ�ص َح عن المعلومات حول مخاطر االئتمان من �أ�صول العقود في الإي�ضاح (.)39
24

25

مقدما
ُدفعات مقدمة ومدينون آخرون ومبالغ مدفوعة
ً

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

دُفعات مقدمة �إلى مو ّردين

61,720

62,264

م�صاريف مدفوعة مقد ًما

50,887

38,733

مدينون �آخرون

152,752

136,605

265,359

237,602

نقد وما في حكمه
2018

2017

�أر�صدة لدى البنوك ونقدية

130,652

184,053

ودائع ق�صيرة الأجل

21,805

31,471

152,457

215,524

بلغ متو�سط �سعر الفائدة الم�ستحقة على الودائع الق�صيرة الأجل خالل ال�سنة ما ن�سبته � %4إلى �سنو ًيا (� %4 :2017إلى � %5سنو ًيا).
26

رأس المال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الم�ص ّرح به والم�صدر والمدفوع بالكامل من  60مليون �سهم (" :2017بالمثل") بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم
الواحد (" :2017بالمثل").
27

توزيعات أرباح

اعتمدت الجمعية العامة ال�سنوية بتاريخ  8رم�ضان 1439ه ـ (الموافق  23مايو 2018م) دفع توزيعات �أرباح نقدية ختامية مقترحة
من مجل�س الإدارة عن عام  2017بقيمة  1ريال �سعودي لل�سهم الواحد (بقيمة �إجمالية قدرها  60مليون ريال �سعودي) .وقد دفعت
توزيعات الأرباح بالكامل خالل ال�سنة.
َق َّر َر مجل�س الإدارة ،بتاريخ � 1أُغ�سط�س 2017م (الموافق  9ذي القعدة 1438هــ) ،توزيع �أرباح نقدية �أولية عن العام  2017بقيمة
 1ريال �سعودي لل�سهم الواحد (بقيمة �إجمالية قدرها  60مليون ريال �سعودي) .وقد دفعت توزيعات الأرباح هذه بالكامل خالل
عام .2017
اقترح مجل�س الإدارة بتاريخ  19يناير 2017م (الموافق  21ربيع الآخر 1438هــ) توزيع �أرباح نقدية ختامية بقيمة  1ريال �سعودي
لل�سهم الواحد عن عام  2016ب�إجمالي  60مليون ريال �سعودي ،بما يمثل  %10من ر�أ�س المال ،على �أن يعتمدها الم�ساهمون في
الجمعية العامة ال�سنوية .واعتمدت الجمعية العامة ال�سنوية بتاريخ  4مايو 2017م (الموافق � 8شعبان 1438هــ) دفع توزيعات الأرباح
المقترحة عن عام  .2016وقد دفعت توزيعات الأرباح هذه بالكامل خالل عام .2017
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جزئيا الهامة
الشركات التابعة المملوكة
ً

يرد فيما يلي المعلومات المالية لل�شركات التابعة التي لديها ح�ص�ص غير م�سيطرة هامة:
نسبة حصة الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة

ريال سعودي (باأللوف)

اال�سم

بلد الت�سجيل

2018

2017

مجموعة العزل الخليجية

المملكة العربية ال�سعودية

%49

%49

األرصدة المتراكمة للحصة غير المسيطرة الهامة

مجموعة العزل الخليجية

188,265

185,465

الربح الموزع على الحصة غير المسيطرة الهامة

مجموعة العزل الخليجية

11,673

10,089

يرد فيما يلي المعلومات المالية المخت�ص َرة لل�شركة التابعة �أعاله .وت�ستند هذه المعلومات �إلى المبالغ قبل ح�ساب اال�ستبعادات بين ال�شركات.
المختصرة
قائمة الدخل
َ

2018
262,869

2017

272,749

�إيرادات
تكلفة مبيعات
م�صاريف ت�شغيلية �أخرى
�إيرادات �أخرى
تكاليف تمويل
الربح قبل ح�ساب الزكاة
زكاة و�ضريبة دخل
�صافي دخل ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة
عائد للح�ص�ص غير الم�سيطرة
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى ح�ص�ص غير م�سيطرة

11,673

5,622

10,089

المختصرة
قائمة المركز المالي
َ

2018

2017

()177,214

()181,691

901

1,218

()59,280
()6,753

20,523

()3,484
17,039
()622

16,417

331,703

()61,369
()5,881

25,026

()6,708

18,318
()579

17,739
1,127

347,693

�أ�صول غير متداولة
الأ�صول المتداولة
مطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
�إجمالي حقوق الملكية
المتعلقة بــ:
الم�ساهمون في ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة

188,265

185,465

المختصرة عن السنة المنتهية في
معلومات التدفقات النقدية
َ

2018

2017

التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
النقدية الم�ستخدمة في الن�شاطات اال�ستثمارية
النقدية الم�ستخدمة في الن�شاطات التمويلية
�صافي (النق�ص) الزيادة في النقد وما في حكمه
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161,031

()51,480

()147,853

293,401
105,136

161,136

()74,000

()152,870

281,959
96,494

33,077

54,029

()29,750

()28,935

()7,151

()3,824

()22,784

2,310
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ريال سعودي (باأللوف)

قروض ألجل

2018

2017

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

85,642

107,442

85,642

107,442

ناق�صا :تكاليف تمويل مدفوعة مقد ًما ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ً

()3,205

ناق�صا :الجزء المتداول:
ً
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

82,437

101,924

()43,703

()34,669

جزء غير متداول

38,734

67,255

()43,703

()5,518

()34,669

ح�صلت المجموعة على ت�سهيل قر�ض بقيمة  140مليون ريال �سعودي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء الم�صنع.
والقر�ض مكفول برهن على ممتلكات المجموعة وم�صانعها ومعداتها (�إي�ضاح  .)15وت�ستحق القرو�ض ال�سداد على �أق�ساط غير
مت�ساوية.
تقدمت المجموعة خالل ال�سنة بطلب لإعادة هيكلة قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ل�شركة تابعة ب�ش�أن مبلغ القر�ض غير
الم�سدد بقيمة  30مليون ريال �سعودي في  31دي�سمبر  .2018وال تزال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك ال�ش�أن قيد التنفيذ وتتوقع
الإدارة ا�ستكمالها خالل �أبريل .2019
ويتعين على المجموعة االلتزام ببع�ض التعهدات ،التي تتطلب من بين �أمور �أخرى ،المحافظة على ن�سب مالية معينة بموجب كافة
اتفاقيات ت�سهيالت القرو�ض المذكورة �أعاله.
				
وفيما يلي �إجمالي المبالغ المجمعة لتواريخ ا�ستحقاق القرو�ض لأجل في الم�ستقبل:
										
السنة
2022
2021
2020
2019
 2023فما بعد
ريال سعودي (باأللوف)

30

44,500

16,100

17,142

2,950

4,950

85,642

التزامات مزايا محددة للموظفين

وف ًقا لأحكام معيار المحا�سبة الدولي رقم ( ،)19فقد نفذت الإدارة �إجرا ًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المزايا المحددة كما
الم�ستحقة الدفع بموجب الأنظمة المحلية
في  31دي�سمبر  2018و  31دي�سمبر  2017المتعلقة بمكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
َ
واالتفاقيات التعاقدية ذات ال�صلة .فيما يلي االفترا�ضات الإكتوارية الرئي�سية الم�ستخدمة لح�ساب التزام المزايا المحددة غير
الممولة نقدًا:
2018

معدل الخ�صم
المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

%4,45

%3.95

2017
%3,0

%2.5
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فيما يلي تحلي ٌل ب�صافي تكاليف المزايا ال ُمح َّملة على قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة:

تكلفة خدمة حالية
فائدة م�ستحقة على التزام مزايا
�صافي م�صروف المزايا

فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المكاف�أة المحددة غير الممولة نقدً ا:

في بداية ال�سنة
�صافي م�صروف المزايا
مزايا مدفوعة
خ�سائر (�أرباح) �إعادة قيا�س من التزامات مزايا محددة للموظفين
في نهاية ال�سنة

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

34,465

33,233

43,420

43,393

8,955

10,160

ريال سعودي (باأللوف)
2018

2017

294,964

329,056

()100,903

()74,548

246,979

294,964

43,420
9,498

43,393
()2,937

فيما يلي التزامات المزايا المحددة للموظفين نتيجة للتغ ُّيرات المحتملة المعقولة في االفترا�ضات الإكتوارية الهامة ،كما في 31

دي�سمبر  2018و :2017

ريال سعودي (باأللوف)
2018

معدل الخ�صم:
زيادة بن�سبة %0,5
نق�ص بن�سبة %0,5
زيادة م�ستقبلية في الرواتب:
زيادة بن�سبة %0,5
نق�ص بن�سبة %0,5

236,197

2017
238,668

258,390

312,186

257,870

311,437

236,572

286,216

ُحدِّ د تحليل الح�سا�سية المذكور �أعاله بنا ًء على طريقة ت�ستقرئ الت�أثير على التزام المزايا المحدَّدة كنتيجة لتغ ُّيرات معقولة في
االفترا�ضات الرئي�سة وقعت في نهاية الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها .ويعتمد تحليل الح�سا�سية على تغ ُّير في افترا�ض هام ،مع ثبات
المرجح �أن
كافة االفترا�ضات الأخرى .وقد ال يمثل تحليل الح�سا�سية تغ ُّي ًرا فعل ًيا في التزام المزايا المحددة؛ ذلك �أ َّنه من غير
َّ
تن�ش�أ التغ ُّيرات في االفترا�ضات بمعزل عن بع�ضها البع�ض .وقد ُط ِّب َقت نف�س الطريقة لتحليل الح�سا�سية عند ح�ساب التزام المعا�ش
التقاعدي ال ُم ْع َت َرف به.
من المتوقع �أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المزايا المحدَّدة في ال�سنوات الم�ستقبلية:
ريال سعودي (باأللوف)

خالل فترة االثني ع�شر �شه ًرا التالية (الفترة المالية ال�سنوية التالية ال ُم ْف َ�صح عنها)
ما بين �سنتين وخم�س �سنوات
�أكثر من � 5سنوات
�إجمالي المدفوعات المتوقعة

2018

2017

17,038

23,807

95,953

170,422

283,413

114,440

172,436

310,683

يبلغ متو�سط فترة التزام برنامج المزايا المحدَّدة كما في نهاية الفترة المالية ال ُمف َْ�صح عنها � 9,09سنة (� 6,62 :2017سنة).
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31

دائنون

ريال سعودي (باأللوف)
2018

ح�سابات تجارية دائنة
محتجزات م�ستحقة الدفع
جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )36

2017

415,106

330,549

19,574

18,173

21,841

456,521

17,152

365,874

ال تحمل الح�سابات التجارية الدائنة فائدة ،و ُت�سدَّد عادة خالل فترة تتراوح من � 30إلى  120يو ًما .فيما يتعلق بال�شروط والأحكام
مع الجهات ذات العالقة ،راجع �إي�ضاح ( .)36للتف�سيرات ب�ش�أن �إجراءات �إدارة مخاطر ال�سيولة لدى المجموعةُ ،يرجى الرجوع �إلى
الإي�ضاح (.)39
32

مبالغ مستحقة الدفع ومخصصات

ريال سعودي (باأللوف)
2018

م�صاريف م�ستحقة الدفع
تكاليف عقود م�ستحقة
مخ�ص�ص �ضمانات

2017

250,728

254,549

9,480

11,379

123,703

383,911

142,081

408,009

َتت ََ�ض َّمنُ الم�صاريف الم�ستحقة الدفع مبل ًغا قدره � 31,254ألف ريال �سعودي ( :2017ال �شيء) متعل ًقا بالعمليات المتوقفة كما هو
ُمف َْ�صح عنه الإي�ضاح (.)13
33

قروض قصيرة األجل

ريال سعودي (باأللوف)
2018

قرو�ض ق�صيرة الأجل
تمويالت مرابحة وتورق

60,703

2,563,845

2,624,548

2017

69,187

2,261,847

2,331,034

ُح ِ�ص َل على القرو�ض الق�صيرة الأجل وتمويالت المرابحة والتورق من عدة بنوك محلية بغر�ض تلبية متطلبات ر�أ�س المال العامل.
تح�صلة و�ضمانات م�ؤ�س�سية ورهن على ممتلكات
وهذه القرو�ض مكفولة ب�سندات �إذن َّية والتنازل عن بع�ض �إيرادات العقود ال ُم َّ
المجموعة وم�صانعها ومعداتها (�إي�ضاح  .)15وتحمل هذه القرو�ض تكاليف تمويل ح�سب �أ�سعار االقترا�ض ال�سائدة في ال�سوق .تبلغ
العمولة الفعلية عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2018ن�سبة � %3,25سنو ًيا (� %2,8 :2017سنو ًيا).
34

التزامات عقود

ريال سعودي (باأللوف)
2018

دُفعات مقدمة من عمالء
فواتير فائ�ضة عن قيمة �أعمال منفذة

2017

218,930

226,305

292,350

249,523

73,420

23,218

تت�ألف الفواتير الفائ�ضة عن قيمة الأعمال المنفذة مما يلي:
ريال سعودي (باأللوف)
2018

م�ستخل�صات مقبو�ضة �أو م�ستحقة القب�ض
ناق�صا :قيمة �أعمال منفذة
ً

891,670

()818,250
73,420

2017

288,827

()265,609

23,218
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35

زكاة وضريبة دخل

تتمثل المكونات الرئي�سة لم�صروف الزكاة و�ضريبة الدخل عن ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2018و  2017فيما يلي:
قائمة الدخل ال ُمو ََّحدَة

زكاة و�ضريبة دخل حالية:
زكاة ُمح ّملة
م�صروف �ضريبة دخل حالية
�ضرائب م� َّؤجلة

كانت الحركة في الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة على النحو التالي:

ريال سعودي (باأللوف)
2018
17,311

()6,837

1,061

3,157

13,631

2018

35.1

2017

13,092

45,649

1,660

15,813

2017

55,421

في بداية ال�سنة
مخ�ص�ص ال�سنة الحالية
المدفوع خالل ال�سنة
فروق تحويل
في نهاية ال�سنة

()18,598

()24,598

47,368

45,649

ال ُمح ّمل لل�سنة

ريال سعودي (باأللوف)

زكاة

تت�ألف الزكاة المحملة مما يلي:
مخ�ص�ص ال�سنة الحالية

20,468
()151

2018
17,311

14,752
74

2017

13,092

ُاحتُ�سب مخ�ص�ص ال�سنة بنا ًء على الوعاء الزكوي لل�شركة و�شركاتها التابعة ال�سعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى �أ�سا�س الوعاء
الزكوي لل�شركات التابعة ال�سعودية الأخرى ،كل على حدة.

										
موقف الربوط

فيما يلي موقف الربوط الخا�صة بال�شركة مت�ضم ًنا �شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل و�شركاتها التابعة الرئي�سية المملوكة لها جزئ ًيا:

 .1ال�شركة و�شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل
							
ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على الربوط الزكوية الخا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة ال�سعودية المملوكة لها بالكامل
ككل حتى عام  .2013وقد ُقدمت �إلى الهيئة الإقرارات الزكوية عن الأعوام من  2014حتى  .2017غير �أن الهيئة لم ت�صدر الربوط
عنها حتى الآن.
												
 .2ال�شركات التابعة المملوكة جزئ ًيا
								
				
�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة
ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2008وقد ُقدمت �إلى الهيئة الإقرارات
الزكوية عن الأعوام من  2008حتى  .2017غير �أن الهيئة لم ت�صدر الربوط عنها حتى الآن.
									
مجموعة العزل الخليجية

ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية وال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2007وقد ُقدمت �إلى الهيئة
الإقرارات الزكوية عن الأعوام من  2008حتى  .2017غير �أن الهيئة لم ت�صدر الربوط عنها حتى الآن.

احتُ�سب الوعاء الزكوي ومخ�ص�ص �ضريبة الدخل بنا ًء على فهم ال�شركة للأنظمة الزكوية وال�ضريبية المعمول بها في المملكة العربية
ال�سعودية .وتخ�ضع الأنظمة الزكوية وال�ضريبية في المملكة العربية ال�سعودية لتف�سيرات متباينة وفقد تختلف الربوط التي �ست�صدرها
الهيئة عن الإقرارات المقدمة من ال�شركة.
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35.2

ضريبة دخل

ال ُمح ّمل لل�سنة

ريال سعودي (باأللوف)

تت�ألف �ضريبة الدخل المحملة مما يلي:

2018

2017

مخ�ص�ص ال�سنة الحالية

3,157

1,660

ُي َج َّن ُب مخ�ص�ص ل�ضريبة الدخل وف ًقا لم�صالح ال�ضرائب التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية ال�سعودية.

										
موقف الربوط
					
فيما يلي موقف الربوط الخا�ص بال�شركات التابعة الأجنبية الرئي�سية:

�شركة الزامل �إيركوند�شنز �إنديا برايفت ليمتد
ا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س  .2010و ُقدِّ مت �إلى
م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام المنتهية في  31مار�س  2011حتى  31مار�س  .2018غير �أن الم�صلحة
لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
زامل �ستيل بيلدنغز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
ا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س  .2017و ُقدِّ مت �إلى
م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن ال�سنة المنتهية في  31مار�س  .2018غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط
النهائية عنها.
		
زامل كون�سترك�شن �إنديا برايفت ليمتد
ا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س  .2016و ُقدِّ مت �إلى
م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن ال�سنتين المنتهيتين في  31مار�س  2017و  .2018غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر
بعد الربوط النهائية عنها.
زامل �إنفورمي�شن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد  -الهند
ا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س ُ .2016قدِّ مت �إلى
م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية الخا�صة بال�شركة عن ال�سنتين المنتهيتين في  31مار�س  2017و  .2018غير �أن
الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عن �أي �سنة.
		
زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني
اا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الفيتنامية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام .2017
												
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية (المنطقة الحرة)
ت�أ�س�ست ال�شركة وف ًقا قانون �ضمانات وحوافز اال�ستثمار ا�ستنادًا لن�ص المادة  8ل�سنة  1997من هذا القانون .عليه ،ف�إن ال�شركة معفاة
من �ضرائب ال�شركات و�ضرائب اال�ستقطاع و�سي�ستمر تطبيق هذه المزايا طوال مدة ال�شركة.
�شركة الزامل للمباني الحديدية  -جمهورية م�صر العربية
ا ُت ِفقَ مع م�صلحة ال�ضرائب الم�صرية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2014و ُقدِّ مت �إلى م�صلحة ال�ضرائب
الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام من  2015حتى  .2017غير �أن م�صلحة ال�ضرائب لم ت�صدر الربوط النهائية عنها حتى الآن.
		
احت�سبت �ضريبة الدخل بنا ًء على فهم الإدارة وتف�سيرها للأنظمة ال�ضريبية المعمول بها في الدولة المعنية .وتخ�ضع الأنظمة ال�ضريبية
لتف�سيرات متباينة ،وقد تختلف الربوط التي �ست�صدرها م�صالح ال�ضرائب عن الإقرارات ال�ضريبية المقدمة من قبل كل �شركة.
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35.3

مؤجلة
ضريبة
َّ

�أ�صول �ضريبية م� َّؤجلة
تتعلق الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة ب�شركات تابعة �أجنبية في فيتنام وم�صر والهند .وقد تكبدت ال�شركة التابعة الكائنة في م�صر
الخ�سائر على مدى ال�سنتين الماليتين ال�سابقتين ،وهذه الخ�سائر متاحة للخم�س �سنوات التالية للت�سوية مقابل الأرباح الم�ستقبلية
الخا�ضعة لل�ضريبة لل�شركة التابعة .وخ ُل�صت المجموعة �أن الأ�صول الم�ؤجلة �ستُ�سترد با�ستخدام الدخل الخا�ضع لل�ضريبة
الم�ستقبلي التقديري ا�ستنادًا �إلى خطط العمل والموازنات المعتمدة لل�شركات التابعة.
وتت�ألف الأ�صول ال�ضريبية الم�ؤجلة من فروق التوقيت المتعلقة بـ:
�أ�صل �ضريبي م� َّؤجل
مبالغ م�ستحقة الدفع ومخ�ص�صات
رحلة
خ�سائر خا�ضعة لل�ضريبة ُم َّ
�إجمالي الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة

التزام �ضريبي م� َّؤجل
عجل لأغرا�ض �ضريبية
ا�ستهالك ُم َّ
�إجمالي االلتزام ال�ضريبي الم� َّؤجل
�صافي الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة

كانت ت�سوية الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة ،بال�صافي على النحو التالي:

ريال سعودي (باأللوف)
2018
6,982

3,869

5,529

2,142

10,851

7,671

2018

2017

()620

()772

ريال سعودي (باأللوف)
()620

10,231

()772

6,899

ريال سعودي (باأللوف)
2018

في بداية ال�سنة
�إيرادات �ضريبية ُم ْع َت َرف بها خالل ال�سنة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة
فروق تحويل
في نهاية ال�سنة

2017

6,899

3,453
()121

10,231

2017

4,957
1,847
95

6,899

				
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
تتعلق االلتزامات ال�ضريبية الم�ؤجلة ب�شركة تابعة �سعودية مملوكة جزئ ًيا مع م�ساهم �أجنبي .وتت�ألف االلتزامات ال�ضريبية الم�ؤجلة
من فروق التوقيت المتعلقة بـ:
ريال سعودي (باأللوف)

التزام �ضريبي م� َّؤجل

عجل لأغرا�ض �ضريبية
ا�ستهالك ُم َّ
�إجمالي االلتزام ال�ضريبي الم� َّؤجل

2018
6,588
6,588

2017

9,592
9,592

ريال سعودي (باأللوف)

�أ�صل �ضريبي م� َّؤجل

2018

2017

التزامات مزايا محددة للموظفين
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
مخ�ص�ص مخزون بطيء الحركة
�إجمالي الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة
�صافي االلتزام ال�ضريبي الم� َّؤجل

()671

()888
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-
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كانت ت�سوية االلتزامات ال�ضريبة الم� َّؤجلة ،بال�صافي على النحو التالي:

ريال سعودي (باأللوف)
2018
8,366

في بداية ال�سنة
(مك�سب) م�صروف �ضريبي ُم ْع َت َرف به في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة
في نهاية ال�سنة

()3,384

4,982

2017
5,458

2,908

8,366

تُجري المجموعة مقا�صة للأ�صول وااللتزامات ال�ضريبية �إذا ،وفقط �إذا ،كان لديها حق قانوني ملزم لت�سوية الأ�صول ال�ضريبية
الحالية والتزامات ال�ضريبية الحالية وكانت تتعلق الأ�صول ال�ضريبية الم� َّؤجلة وااللتزامات ال�ضريبية الم�ؤجلة ب�ضرائب الدخل
المفرو�ضة من ِق َبل نف�س ال�سلطة ال�ضريبية.
36

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

ُ ُت َم ِّث ُل الجهات ذات العالقة الم�ساهمين الرئي�سيين في المجموعة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وموظفي الإدارة الرئي�سيين بها والمن�ش�آت
الم�سيطر عليها من ِقبل هذه الجهات �أو التي تمار�س هذه الجهات نفوذا هاما عليها .وال�شريك الرئي�س التالي وال�شركة الأم
�سجلة في مدينة
الرئي�سة المالكة للمجموعة هي �شركة مجموعة الزامل القاب�ضة (�شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية)؛ وهي �شركة ُم َّ
الدمام بالمملكة العربية ال�سعودية.
									
و ُتجري المجموعة ،خالل ال�سياق العادي للأعمال ،معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة .وقد �أُ ْظ ِه َرت المبالغ الم�ستحقة من � /إلى
جهات ذات عالقة ِ�ض ْمن بند "مدينون" وبند "دائنون" ،على التوالي .فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة
الدخل ال ُم َو َّحدَ ة:
مشتريات من
مبيعات
إلى جهات جهات ذات
ذات عالقة عالقة

العالقة واسم الجهة
ذات العالقة

ريال سعودي (باأللوف)

الشركة األم الرئيسية المالكة

�شركة مجموعة الزامل القاب�ضة

مبالغ مستحقة
من جهات ذات
عالقة

2018

2017

6,330

1,854

-

360

3,513
-

مبالغ مستحقة
إلى جهات ذات
عالقة
-

76

مشروع مشترك

�شركة ال�شرق الأو�سط لمكيفات
الهواء المحدودة

2018
2017

9,962

15,996

-

-

18,252
16,526

-

-

شركات زميلة

�شركة الربيعة والن�صار والزامل
لل�صناعات الخر�سانية
�شركة الطاقة المركزية  -البحرين
جيوكليما � -إيطاليا
�شركة ذي �إن �أي �إنفرا برايفت
ليمتد  -الهند

2018

-

2018

-

2018

-

2018

-

2017

2017

2017

2017

-

12,804

-

-

11,558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,900
14,900

2,382

-

37,890

-

4,326
-

-

-
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مشتريات مبالغ مستحقة
ِمن جهات من جهات
ذات عالقة ذات عالقة

العالقة واسم الجهة
ذات العالقة

شركة جيوسليما مبالغ مستحقة
إلى جهات ذات
إس .آر .إل.
عالقة
(إيطاليا)

جهات أخرى ذات عالقة

ال�شركة المتحدة ل�صناعات
الكرتون
�شركة الزامل المعمارية القاب�ضة
المحدودة
�أخرى
اإلجمالي

2018
2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

716

2,328

47,140

1,832

2,120

711

-

14,137

92,417
31,145

159,527

-

28,228

46,125

30,556
49,028

8,758

-

12,250

-

4,668

-

3,173

8,279

-

4,674

16,013

3,197

95,051

19,574

65,341

18,173

بلغت مكاف�أة موظفي الإدارة الرئي�سيين خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2018ما قيمته  7,05مليون ريال �سعودي (:2017

 11,6مليون ريال �سعودي) .وقد بلغت مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2018ما قيمته  1,6مليون ريال
�سعودي ( 1,6 :2017مليون ريال �سعودي).

ُتعتمد �سيا�سات ت�سعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة و�شروط الدفع المتعلقة بها من ِقبل مجل�س الإدارة� .إن الأر�صدة القائمة
في نهاية ال�سنة غير مكفولة ب�ضمانات وال تحمل فائدة و ُت�سدد نقدًا .وبالن�سبة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2018اعترفت
المجموعة بمخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة البالغة  23,2مليون ريال �سعودي والمتعلقة بالمبالغ الم�ستحقة على جهات ذات
عالقة ( :2017ال �شيء ريال �سعودي) و ُا ْعت ُِر َف به كجزء من �صافي الخ�سارة من العمليات المتوقفة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
وقد ُ�ص ِّن َفت المبالغ الم�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة كح�سابات مدينة وح�سابات دائنة ،على التوالي ،في قائمة المركز المالي
ال ُم َو َّحدَ ة ( ُيرجى الرجوع �إلى الإي�ضاح ( )22والإي�ضاح (.))31
37

التزامات محتملة وارتباطات

		
التزامات عقود �إيجار ت�شغيلي
لدى المجموعة عقود �إيجار ت�شغيلي ال�ستئجار بع�ض العقارات تتراوح مدتها عموما ما بين � 1إلى � 20سنة (� 1 :2017إلى � 20سنة).
وقد بلغت الإيجارات المحملة لل�سنة  43,5مليون ريال �سعودي ( 37,5 :2017مليون ريال �سعودي) .وفيما يلي الحد الأدنى من
الإيجارات الم�ستقبلية الم�ستحقة الدفع بموجب عقود الإيجار الت�شغيلي:
ريال سعودي (باأللوف)

لي�س �أكثر من �سنة واحدة
ما يزيد عن �سنة واحدة ولي�س �أكثر من خم�س �سنوات
�أكثر من خم�س �سنوات

24،205
52،705

29،810

106،720

�ضمانات
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،بالنيابة عنها� ،ضمانات ح�سن �أداء و�ضمانات �سداد بقيمة  1,079مليون ريال �سعودي
( 1,097 :2017مليون ريال �سعودي).
التزامات ر�أ�سمالية
اعتمد مجل�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمالية م�ستقبلية بقيمة  21مليون ريال �سعودي ( 15 :2017مليون ريال �سعودي) تتعلق ببع�ض
م�شاريع التو�سعة.

 | 120التقرير السنوي للزامل للصناعة 2018

التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

38

المعلومات القطاعية

لأغرا�ض الإدارة ،ف�إن المجموعة منظمة في وحدات �أعمال ح�سب المنتجات والخدمات الخا�صة بها ولديها �أربعة قطاعات قابلة
للإف�صاح على النحو التالي:
	قطاع �صناعة مكيفات الهواء ،الذي ُيزا ِو ُل �أعمال �إنتاج المكيفات ال�شباك والمكيفات الجدارية المنف�صلة (ال�سبلت)
•
والمكيفات المركزية والأفران التي تعمل بالكهرباء والغاز والمجففات الأوتوماتيكية والأفران الميكروويف و�أنابيب  /قنوات
الهواء للمكيفات والثالجات المنزلية والغ�ساالت الأوتوماتيكية وتركيب و�صيانة وت�شغيل وت�أجير �أجهزة تكييف الهواء والتبريد.
	قطاع الحديد وال�صلب ،الذي ُيزا ِو ُل �إن�شاء و�إدارة وت�شغيل الم�شاريع ال�صناعية و�إن�شاء و�إدارة وت�شغيل المطارات والم�ستودعات
•
و�إن�شاء المباني والهياكل وتقديم خدمات الحماية من الحريق لها و�إن�شاء و�إ�صالح و�صيانة �أبراج االت�صاالت و�أعمال الألواح
المعدنية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار الخا�صة بها و�صهاريج التخزين وحاويات التركيب والم�ضخات وتنفيذ الأعمال
الكهربائية.
	قطاع �صناعة مواد العزل ،الذي ُيزا ِو ُل �إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك الألياف الزجاجية ال�ستخدامها في
•
العزل الحراري لمكيفات الهواء المركزية والأنابيب المعزولة م�سبقا وال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري ومواد العزل
الهند�سية البال�ستيكية الرغوية.
	قطاع ال�شركات والخدمات الأخرى ،الذي ُيزا ِو ُل �أعمال تقديم خدمات ال�شركات والخدمات الم�شتركة و�أن�شطة التدريب
•
واال�ستثمار.
يراقب مجل�س الإدارة النتائج الت�شغيلية لوحدات العمل ب�صورة منف�صلة بغر�ض اتخاذ القرارات حول تخ�صي�ص الموارد وتقييم
			
قا�س على �أ�سا�س ثابت في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة.
الأداء .و ُيق َّيم الأداء القطاعي على �أ�سا�س الإيرادات ،و ُي ُ
									
ُت َ
حذف الإيرادات فيما بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية ،و ُتظ َهر في بند "تعديالت وا�ستبعادات" .وتعتبر جميع التعديالت
واال�ستبعادات الأخرى جز ًءا من الت�سويات التف�صيلية المعرو�ضة �أدناه.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
قطاعات األعمال

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

�إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
عميل خارجي
1,858,123
فيما بين القطاعات
10,132
�إيرادات عقد �إيجار تمويلي
�إجمالي الإيرادات
توقيت االعتراف بالإيرادات
في مرحلة زمنية معينة
على م ِّر الزمن
�إجمالي الربح
�إيرادات ت�شغيلية
(خ�سارة ت�شغيلية)

قطاع صناعة
الحديد

قطاع صناعة
مواد عزل

قطاع الشركات
والخدمات األخرى

ريال سعودي (باأللوف)
إجمالي
القطاعات

تعديالت
واستبعادات

2,140,722

287,766

11,123

4,297,734

-

1,868,255

2,140,722

302,150

15,976

4,327,103

()29,369

1,884,170

2,140,722

302,150

15,976

4,343,018

()29,369

15,915

-

-

14,384
-

4,853
-

1,022,281

1,640,432

287,766

8,006

835,842

500,290

-

3,117

29,369
15,915

4,297,734

1,858,123

2,140,722

287,766

11,123

()29,216

()3,676

21,796

()9,353

()20,449

281,651

328,559

-

15,915

-

()5,458

90,012

()29,369

2,958,485

694,764

4,297,734
-

-

1,339,249

ُم َو َّح َدة

-

4,297,734
4,313,649

2,958,485

1,339,249

4,297,734

11,651

706,415

1,782

()18,667
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
قطاعات األعمال

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

قطاع صناعة
الحديد

قطاع صناعة
مواد عزل

قطاع الشركات
والخدمات األخرى

ريال سعودي (باأللوف)
إجمالي
القطاعات

تعديالت
واستبعادات

�إيرادات (م�صاريف) غير موزعة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شترك
�إيرادات �أخرى ،بال�صافي
تكاليف تمويل
عك�س قيد خ�سائر نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة �أ�صول غير متداولة
الخ�سارة قبل ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل والعمليات المتوقفة
زكاة و�ضريبة دخل
عمليات متوقفة
�صافي خ�سارة ال�سنة

()3,964

6,256

()97,619
47,967

()66,027
()13,631

()54,328

()133,986

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
قطاعات األعمال

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

�إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
عميل خارجي
2,123,353
فيما بين القطاعات
4,625
�إيرادات عقد �إيجار تمويلي
�إجمالي الإيرادات
توقيت االعتراف بالإيرادات
في مرحلة زمنية معينة
على م ِّر الزمن
�إجمالي الربح
�إيرادات ت�شغيلية
(خ�سارة ت�شغيلية)

2,127,978
16,813

2,144,791

قطاع صناعة
الحديد

قطاع صناعة
مواد عزل

قطاع الشركات
والخدمات األخرى

إجمالي
القطاعات

1,969,399

286,536

1,969,641

299,600

18,995

4,416,214

1,969,641

299,600

18,995

4,433,027

242
-

13,064
-

11,246

-

1,356,854

1,523,646

286,536

2,123,353

1,969,399

286,536

7,749

135,388

90,355

20,775

414,993

ريال سعودي (باأللوف)

7,749

2,147

766,499

ُم َو َّح َدة

445,753

387,915

�إيرادات (م�صاريف) غير موزعة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شترك
(م�صاريف) �إيرادات �أخرى ،بال�صافي
تكاليف تمويل
خ�سائر نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة �أ�صول غير متداولة
الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضريبة
زكاة و�ضريبة دخل
�صافي دخل ال�سنة
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-

90,654

تعديالت
واستبعادات

4,387,037

-

()29,177

()29,177

29,177

16,813

3,169,183

5,602

1,217,854

6,915

900,477

()21,576

224,942

()29,177

-

-

ُم َو َّح َدة

4,387,037
-

4,387,037
16,813

4,403,850

3,169,183

-

1,217,854

4,387,037

4,387,037

-

7,722

908,199

1,598

226,540

()893

()1,405

()87,102

()10,880

126,260

()15,813

110,447
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
قطاعات األعمال

�إجمالي الأ�صول
�إجمالي المطلوبات
�أخرى:
ا�ستثمار في �شركات
زميلة وم�شروع م�شترك
م�صاريف ر�أ�سمالية

ريال سعودي (باأللوف)

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

قطاع صناعة
الحديد

قطاع صناعة
مواد عزل

قطاع الشركات
والخدمات األخرى

إجمالي
القطاعات

تعديالت
واستبعادات

ُم َو َّح َدة

2,792,442

2,113,405

547,063

700,355

6,153,265

()390,054

5,763,211

1,988,533

230,754

1,293,060

4,511,269

998,922

()372,173

11,136

-

-

74,248

85,384

-

85,384

11,690

15,528

7,273

1,051

35,542

-

35,542

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
قطاعات األعمال

�إجمالي الأ�صول
�إجمالي المطلوبات
�أخرى:
ا�ستثمار في �شركات
زميلة وم�شروع م�شترك
م�صاريف ر�أ�سمالية

4,139,096

ريال سعودي (باأللوف)

قطاع صناعة
مكيفات الهواء

قطاع صناعة
الحديد

قطاع صناعة
مواد عزل

قطاع الشركات
والخدمات األخرى

إجمالي
القطاعات

2,777,894

2,006,235

558,098

889,549

6,231,776

1,933,192

1,191,888

244,935

4,330,356

960,341

تعديالت
واستبعادات

ُم َو َّح َدة

()550,053

5,681,723

3,805,343

()525,013

29,528

-

-

51,245

80,773

-

80,773

20,842

40,633

23,218

5,614

90,307

-

90,307

تت�ألف الم�صاريف الر�أ�سمالية من �إ�ضافات على الممتلكات والم�صانع والمعدات والأ�صول غير الملمو�سة,
معلومات جغرافية

�إيرادات من عمالء خارجيين:

2018

2017

المملكة العربية ال�سعودية
الدول الأ�سيوية الأخرى
�أفريقيا

3,365,138

3,552,091

336,638

4,313,649

276,379

4,403,850

�أ�صول ت�شغيلية غير متداولة:

2018

2017

المملكة العربية ال�سعودية
الدول الأ�سيوية الأخرى
�أفريقيا

853,188

908,967

611,873

95,648
74,705

ولهذا الغر�ض ،تت�ألف الأ�صول غير المتداولة من الممتلكات والم�صانع والمعدات والأ�صول غير الملمو�سة الأخرى	,

1,023,541

575,380

108,496
78,000

1,095,463
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39

أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها

تت�ألف المطلوبات المالية الرئي�سة لدى المجموعة من القرو�ض والح�سابات الدائنة .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من هذه المطلوبات
المالية في تمويل عمليات المجموعة .وتت�ض َّمن الأ�صول المالية الرئي�سية لدى المجموعة الح�سابات المدينة و�صافي اال�ستثمار في
عقد �إيجار تمويلي والودائع الق�صيرة الأجل والأر�صدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مبا�شرة من عملياتها .تحتفظ المجموعة
� ً
أي�ضا با�ستثمارات في �أ�سهم غير ُمد َرجة في ال�سوق المالية والتي ت َُ�ص َّن ُف كا�ستثمار �أ�سهم من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
وتتع َّر�ض المجموعة لمخاطر ال�سوق ومخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة .وت�شرف الإدارة العليا بالمجموعة على �إدارة تلك
المخاطر .وتراجع الإدارة العليا بالمجموعة ب�صفة دورية ال�سيا�سات والإجراءات للت�أكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقيا�سها
و�إدارتها وف ًقا ل�سيا�سات المجموعة و�أهداف �إدارة المخاطر بها .وال ترتبط المجموعة ب�أي �أن�شطة تح ُّوط .ويراجع مجل�س الإدارة
ويوافق على ال�سيا�سات الخا�صة ب�إدارة كل من هذه المخاطر الملخ�صة �أدناه.
أ)

مخاطر ال�سوق

تتمثل مخاطر ال�سوق في التقلبات التي تطر�أ على القيمة العادلة للأداة المالية �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية نتيجة للتغيرات في
�أ�سعار ال�سوق .وتت�ألف مخاطر ال�سوق من ثالثة �أنواع من المخاطر :مخاطر �سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر الأ�سعار الأخرى
كمخاطر �أ�سعار الأ�سهم ومخاطر ال�سلع .وتعتبر القرو�ض والودائع الق�صيرة الأجل و�أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر من بين الأدوات المالية التي تت�أثر بمخاطر ال�سوق .وتتعلق تحليالت الح�سا�سية في الأق�سام التالية بالو�ضع
كما في  31دي�سمبر  2018و .2017
مخاطر �أ�سعار العمولة
تتمثل مخاطر �أ�سعار العمولة في التقلبات التي تطر�أ على القيمة العادلة للأداة المالية �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية نتيجة للتغيرات
في �أ�سعار العمولة في ال�سوق .وتتعلق مخاطر التغ ُّيرات في �أ�سعار العمولة في ال�سوق التي تتع َّر�ض لها المجموعة ب�صف ٍة رئي�س ٍة بقرو�ض
المجموعة الطويلة الأجل والق�صيرة الأجل وودائعها الق�صيرة الأجل .وتدير المجموعة مخاطر �أ�سعار العمولة التي تتعر�ض لها
بالمراقبة الم�ستمرة لحركة �أ�سعار العمولة .وفي  31دي�سمبر  2018و  ،2017لم يكن تعر�ض المجموعة لمخاطر �أ�سعار العمولة ها ًما؛
حيث كانت قرو�ضها الطويلة الأجل والق�صيرة الأجل الرئي�سية تخ�ضع لأ�سعار عمولة ثابتة.
مخاطر العمالت الأجنبية
تتمثل مخاطر العمالت الأجنبية في التقلبات التي تطر�أ على القيمة العادلة للمخاطر �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية نتيجة للتغيرات
في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .وتتعلق مخاطر التغ ُّيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية التي تتع َّر�ض لها المجموعة ب�صف ٍة
�سجل الإيرادات �أو الم�صاريف بعملة �أجنبية) و�صافي ا�ستثمارات المجموعة
رئي�س ٍة بالأن�شطة الت�شغيلية الخا�صة بالمجموعة (عندما ُت َّ
في �شركات تابعة و�شركات زميلة �أجنبية .ولم ُتجر المجموعة خالل ال�سنة معامالت هامة بعمالت غير الريال ال�سعودي والدوالر
الأمريكي والين الياباني والجنيه الم�صري واليورو .ونظ ًرا لكون �سعر �صرف الريال ال�سعودي ثابت مقابل الدوالر الأمريكي ،فال ت�ش ّكل
الأر�صدة بالدوالر الأمريكي مخاطر عمالت هامة .تتع َّر�ض المجموعة لمخاطر العمالت على المعامالت والأر�صدة الم�سجلة باليورو
والين الياباني والجنيه الم�صري .وتدير المجموعة تعر�ضها لمخاطر عمالت اليورو والين الياباني والجنيه الم�صري بمراقبة التقلبات
التي تطر�أ عليها .وفي  31دي�سمبر  2018و  ،2017لم يكن تعر�ض المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت الأجنبية جوهر ًيا
بالن�سبة لح�ساباتها المدينة وح�ساباتها الدائنة.
وتتع َّر�ض المجموعة لتغيرات جوهرية في العمالت الأجنبية فيما يتعلق ب�صافي ا�ستثمارها في عمليات �أجنبية بالجنيه الم�صري
والروبية الهندية .وتو�ضح الجداول التالية مدى الح�سا�سية للتغ ُّيرات المحتملة المعقولة في �أ�سعار �صرف الجنيه الم�صري
والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات الأخرى .ويرجع الت�أثير على حقوق الملكية الخا�صة بالمجموعة قبل ح�ساب ال�ضريبة
�إلى التغيرات في القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات النقدية .ولم يكن تعر�ض المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت الأجنبية
جوهر ًيا بالن�سبة لجميع العمالت الأخرى.
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في  31ديسمبر 2018

 31دي�سمبر 2018

 31دي�سمبر 2017

 31دي�سمبر 2018

 31دي�سمبر 2017

التغيــر في سعر
الجنيه المصري

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
ريال سعودي (باأللوف)

%9 +

1,438

%9 -

()1,438

%13 +

2,416

%13 -

()2,416

التغيــر في سعر
الروبيه الهندية

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
ريال سعودي (باأللوف)

%2 +

53

%2 -

()53

%2 +

()1,321

%2 -

1,321

مخاطر ال�سلع
تتع َّر�ض المجموعة لت�أثير التقلبات في �أ�سعار مختلف مدخالت الإنتاج ،بما في ذلك الحديد وال�صلب وقطع الكهرباء والمواد
الزجاجية والكهرباء .و ُت ِع ُّد المجموعة موازناتها ال�سنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليالت الح�سا�سية فيما يتعلق بم�ستويات
مختلفة من هذه المواد من �أجل �إدارة المخاطر.
مخاطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن الأوراق المالية غير المدرجة لأ�سهم المجموعة عر�ضه لمخاطر �سعر ال�سوق النا�شئة من عدم الت�أكد ب�ش�أن القيم الم�ستقبلية
للأوراق المالية اال�ستثمارية .وتدير المجموعة مخاطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل التنوع وو�ضع قيود على �أدوات الأ�سهم الفردية
والإجمالية .و ُتقدَّم تقارير ب�صفة دورية حول محفظة الأ�سهم للإدارة العليا للمجموعة .ويراجع مجل�س �إدارة المجموعة جميع قرارات
ا�ستثمارات الأ�سهم ويعتمدها.
وبتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية ،كان مبلغ مخاطر �أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والم�سجلة بالقيمة العادلة 40,538

�ألف ريال �سعودي (� 77,466 :2017ألف ريال �سعودي).

ب)

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته في ظل �أداة مالية �أو عقد مبرم مع عميل؛ م َّما يت�سبب في خ�سارة مالية.
وتتع َّر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان على �أر�صدتها البنكية وودائعها الق�صيرة الأجل وح�ساباتها المدينة و�أ�صول عقودها و�صافي
ا�ستثمارها في عقد �إيجار تمويلي وبع�ض ح�ساباتها المدينة الأخرى وذلك على النحو التالي:
2018

2017

�أر�صدة لدى البنوك

126,892

180,242

ودائع ق�صيرة الأجل

21,805

31,471

مدينون

2,043,156

1,951,955

�أ�صول عقود

413,369

361,412

�صافي ا�ستثمارات في عقد �إيجار تمويلي

363,283

384,946

مدينون �آخرون

152,752

136,605

3,121,257

3,046,631

ريال سعودي (باأللوف)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

ح�سابات مدينة و�أ�صول عقود
ُتدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من ِق َبل كل وحدة �أعمال وف ًقا ل�سيا�سة المجموعة و�إجراءاتها ومراقبتها المخ�ص�صة لإدارة
مخاطر ائتمان المتعلقة بالعمالء .وت�سعى المجموعة �إلى �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتماني لكل عميل
وبمراقبة الح�سابات المدينة غير الم�سددة والت�أكد من متابعتها عن كثب.
												
ُيجرى تحليل االنخفا�ض في القيمة بكل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية با�ستخدام م�صفوفة المخ�ص�صات لقيا�س خ�سائر
االئتمان المتوقعة لكل وحدة �أعمال تابعة للمجموعة .و ُتحتَ�سب معدالت المخ�ص�صات بناء على �أيام الت� ُّأخر في ال�سداد لمجموعات
مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خ�سارة م�شابهة (�أي ح�سب المنطقة الجغرافية �أو نوع المنتج �أو نوع العميل والتغطية
باعتمادات م�ستندية �أو �أ�شكال �أخرى من الت�أمين االئتماني) .وتعك�س عملية االحت�ساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية
للنقود والمعلومات المعقولة والم�ؤيدة المتاحة بتاريخ �إعداد التقرير حول القوائم المالية ب�ش�أن الأحداث ال�سابقة والحالية والتوقعات
المتعلقة بالظروف االقت�صادية الم�ستقبلية.
											
و ُيحتَ�سب جدول المخ�ص�صات مبدئ ًيا على �أ�سا�س المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة لدى المجموعة .و�ستعاير المجموعة
الم�صفوفة بهدف �ضبط خبرة خ�سائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كانت الأو�ضاع االقت�صادية
المتوقعة (مثل �إجمالي المنتَج المحلي) متوقع تدهورها على مدى ال�سنة التالية ما يمكن �أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت
الت� ُّأخر في ال�سداد في قطاع معينُ ،يج َرى تعديل المعدالت الخ�سارة التاريخية للخ�سارة .وفي كل تاريخ �إعداد التقرير حول القوائم
الماليةُ ،يج َرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة ،وتخ�ضع التغ ُّيرات في التقديرات المتوقعة للتحليل .و ُيم ِّثل تقييم
العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للخ�سارة والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة وخ�سائر االئتمان المتوقعة تقدي ًرا ها ًّما .و ُي َع ُّد
ا�سا للتغ ُّيرات في الظروف والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة .وقد ال تمثل � ً
أي�ضا خبرة خ�سائر االئتمان
ح�س ً
مبلغ خ�سائر االئتمان المتوقعة َّ
التاريخية والأو�ضاع االقت�صادية المتوقعة لدى المجموعة خ�سارة فعلية للعمالء م�ستقبال.
و ُت�شطب الح�سابات المدينة التجارية عادة �إذا كانت مت�أخرة ال�سداد لأكثر من ثالث �سنوات وال تخ�ضع للتعزيز .علم ًا ب�أنه لي�س من
عادة المجموعة الح�صول على �ضمانات على الح�سابات المدينة؛ ولذلك ف�إن الغالبية العظمى منها غير مكفولة ب�ضمانات .وكما في
 31دي�سمبر  ،2018ح�صلت المجموعة على اعتماد م�ستندي ك�ضمان على ح�ساباتها المدينة البالغة  245,8مليون ريال �سعودي
( 225,2 :2017مليون) الم�ستحقة من بع�ض عمالئها .وقد قررت المجموعة �أن هذه الح�سابات المدينة ال تتع َّر�ض لمخاطر ائتمان
هامة ،ومن َّثم فلم ُت� َؤخ ُذ في االعتبار بتقييم الخ�سائر االئتمانية المتوقعة .و ُتق ِّيم المجموعة تركز المخاطر المتعلقة بالح�سابات
التجارية المدينة ب�أنها منخف�ضة نظ ًرا لأن عمالئها موجودون بمناطق و�صناعات متعددة ويعملون في �أ�سواق م�ستقلة �إلى حد كبير.
َي ِر ُد فيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان في  31دي�سمبر  2018التي تتعر�ض لها الح�سابات المدينة الخا�صة بالمجموعة
و�صافي اال�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي و�أ�صول العقود:
حسابات مدينة

( 2018آالف الرياالت)

متداولة
يوما
�أقل من ً 30
يوما
ً 60 - 31
يوما
ً 90 - 61
يوما
ً 180 - 91
يوما
ً 360 - 181
يوما
�أكثر من ً 360

540,223
207,969

146,249

93,284

177,362

186,398

490,617

1,842,102

ح�سابات مدينة م�ستحقة من جهات ذات عالقة
محتجزات م�ستحقة القب�ض
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي
�أ�صول عقود

95,051

171,852

363,283

415,397

2,887,685
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

ا�ستنادًا �إلى م�صفوفة المخ�ص�صات ،بلغت خ�سائر المجموعة االئتمانية المتوقعة في  31دي�سمبر  2018لح�ساباتها المدينة و�أ�صول
عقودها المعر�ضة لمخاطر االئتمان ما قيمته  311,6مليون ريال �سعودي و  2,02مليون ريال �سعودي ،على التوالي .وبناء على ذلك،
وفي عام  ،2018اعترفت المجموعة بمبلغ  124,08مليون ريال �سعودي كمخ�ص�ص للخ�سائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل
ال ُم َو َّحدَ ة لعملياتها الم�ستمرةَ .تت ََ�ض َّمنُ الح�سابات المدينة الخا�صة بالجهات ذات العالقة مبل ًغا قدره  37,9مليون ريال �سعودي
( :2017ال �شيء) متعل ًقا بالعمليات المتوقفة .وقد اعترفت المجموعة بمبلغ  23,2مليون ريال �سعودي كمخ�ص�ص للخ�سائر االئتمانية
المتوقعة كجزء من �صافي الخ�سارة من العمليات المتوقفة في قائمة الدخل ال ُم َو َّحدَ ة.
وقد ط َّبقت المجموعة الإعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة عن الفترات الما�ضية فيما يتعلق بالت�صنيف والقيا�س .وقد �أُجري تحليل
االنخفا�ض في قيمة الح�سابات المدينة التجارية الخا�صة بالمجموعة وف ًقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39على �أ�سا�س فردي لكل
عميل من العمالء الرئي�سيين .كما في  31دي�سمبر  ،2017انخف�ضت قيمة ح�سابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها اال�سمية  150,5مليون
ريال �سعودي .فيما يلي تحليل لأعمار الح�سابات التجارية المدينة غير المنخف�ضة القيمة كما في  31دي�سمبر :2017
حسابات مدينة

( 2017آالف الرياالت)

غير مت�أخرة ال�سداد وال منخف�ضة القيمة

540,800

مت�أخرة ال�سداد ولكنها غير منخف�ضة القيمة:
يوما
�أقل من ً 30

186,557

يوما
ً 60 - 31

144,872

يوما
ً 90 - 61

113,845

يوما
ً 180 - 91

203,007

يوما
ً 360 - 181

262,574

يوما
�أكثر من ً 360

242,311
1,693,966

�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صيرة الأجل
ُتدار مخاطر االئتمان النا�شئة من الأر�صدة لدى البنوك والم�ؤ�س�سات المالية من ِق َبل �إدارة الخزينة بالمجموعة وف ًقا ل�سيا�سة
المجموعة .وت�سعى المجموعة �إلى �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل �إال مع بنوك تتمتع ب�سمعة ح�سنة .ولم ُتحدِّ د
الإدارة �أي ت�أثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر االئتمان بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.
ج)

مخاطر ال�سيولة

تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة المجموعة لل�صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية .وقد تن�ش�أ
مخاطر ال�سيولة عن عدم القدرة على ت�سييل الأ�صول المالية ب�شكل �سريع وبمبلغ ُيقارب قيمتها العادلة .وتدير المجموعة مخاطر
ال�سيولة بمراقبة ر�أ�س المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية ب�شكل منتظم .وتدير المجموعة مخاطر ال�سيولة ب�ضمان توفير
الت�سهيالت البنكية .وتتطلب �شروط المبيعات لدى المجموعة �أن ُت�سدد المبالغ الم�ستحقة خالل � 30إلى  90يو ًما من تاريخ تقديم
الفاتورة .و ُت�سدد الح�سابات التجارية الدائنة عادة خالل � 30إلى  120يو ًما من تاريخ ال�شراء.
مخاطر زيادة تركز المخاطر
ين�ش�أ تركز المخاطر عند ممار�سة عدد من الأطراف الأخرى �أن�شطة تجارية مماثلة �أو �أن�شطة في المنطقة الجغرافية ذاتها �أو لديها
خ�صائ�ص اقت�صادية ت�ؤدي بها �أن تت�أثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية ت�أثرا مماثال بالتغ ُّيرات في الظروف االقت�صادية
�أو ال�سيا�سية �أو غيرها من الظروف .وي�شير تركز المخاطر �إلى الح�سا�سية الن�سبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي ت�ؤ ِّثر على
�صناعة معينة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر ،تركز �إدارة المجموعة على المحافظة على محفظة متنوعة .و ُيراقب و ُيدار تركيز المخاطر ال ُمحدَّد
وف ًقا لذلك.
ِّ
ويلخ�ص الجدول التالي تواريخ ا�ستحقاق التزامات المجموعة المالية بنا ًء على الدُّفعات غير المخ�صومة التعاقدية.
البيان

عند الطلب

<  6أشهر

دائنون

ً
12 - 6
شهرا

 5 - 1سنوات

>  5سنوات

اإلجمالي

كما في  31دي�سمبر 2018

ريال سعودي (باأللوف)
19,574

436,947

-

-

-

456,521

-

374,431

-

-

-

374,431

30,000

2,630,648

8,400

39,442

1,700

2,710,190

49,574

3,442,026

8,400

39,442

1,700

3,541,142

البيان

عند الطلب

<  6أشهر

ً
12 - 6
شهرا

 5 - 1سنوات

>  5سنوات

اإلجمالي

دائنون

مطلوبات مالية
�أخرى
قرو�ض تحمل
فائدة

كما في  31دي�سمبر 2017

ريال سعودي (باأللوف)

مطلوبات مالية
�أخرى
قرو�ض تحمل
فائدة
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18,173

347,701

-

-

-

365,874

-

396,630

-

-

-

396,630

-

2,347,234

18,600

67,692

4,950

2,438,476

18,173

3,091,565

18,600

67,692

4,950

3,200,980

إدارة رأس المال

يتمثل الغر�ض الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال المجموعة في �ضمان الحفاظ على معدالت ر�أ�سمالية جيدة لكي تدعم �أعمالها وترفع قيمة
العائد للم�ساهمين.
وتدير المجموعة هيكل ر�أ�س المال وتجري تعديالتها عليه في �ضوء التغيرات في ظروف العمل .ولم يجر �أي تغييرات على الأهداف �أو
ال�سيا�سات �أو العمليات خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2018وال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  .2017ويت�ألف ر�أ�س المال من
قا�س بواقع � 1,415,946ألف ريال �سعودي كما في
ر�أ�س المال ال�سهمي واالحتياطي النظامي والأرباح المبقاة واالحتياطيات الأخرى و ُي ُ
 31دي�سمبر � 1,664,703 :2017( 2018ألف ريال �سعودي).
41

القيم العادلة لألدوات المالية

			
القيم العادلة

ف�صح عنها� ،ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة على �أ�سا�س
ُت�ص َّنف كافة الأدوات المالية ،التي ُي ْع َت َر ُف بقيمتها العادلة �أو ُي َ
مدخالت الم�ستوى الأدنى والها َّمة لقيا�س القيمة العادلة ككل ،وذلك على النحو التالي:
		
• الم�ستوى ( :)1الأ�سعار ال ُمد َرجة (بدون تعديل) في �سوق ن�شط لأ�صول ومطلوبات مماثلة
	الم�ستوى ( :)2طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت الم�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�شرة
•
�أو غير مبا�شرة
• الم�ستوى ( :)3طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت الم�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2018

وكما في تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية ،لم تكن هناك �أ�صول �أو مطلوبات تقع �ضمن الم�ستوى الأول �أو الثاني �أو الثالث
با�ستثناء ا�ستثمارات الأ�سهم من خالل الدخل ال�شامل الآخر والتي ُت َم ِّث ُل الأ�سهم غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية وقد ُق ِّي َمت با�ستخدام
طريقة التقييم الخا�صة بالم�ستوى (.)3
				
�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
م
ال
أ�سهم
ل
ا
وا�ستثمارات
حكمه
في
وما
النقد
من
تت�ألف الأ�صول المالية
ُ َّ
والح�سابات المدينة و�صافي اال�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي وبع�ض الأ�صول المتداولة الأخرى .وتت�ألف المطلوبات المالية من
القرو�ض لأجل والقر�ض الق�صير الأجل والح�سابات الدائنة وبع�ض المطلوبات المتداولة الأخرى .تقارب القيم العادلة للأ�صول المالية
والمطلوبات المالية ِقيمها الدفترية.
				
وفيما يلي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة ال�ستثمارات الأ�سهم لدى المجموعة ح�سب القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
قياس القيم العادلة باستخدام
القيمة الدفترية القيم العادلة

المستوى ()1

المستوى ()2

المستوى ()3

ريال سعودي (باأللوف)

 31ديسمبر 2018

�أدوات حقوق الملكية ح�سب القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
بالقيمة العادلة

40,538
40,538

40,538

-

40,538

-

-

40,538
40,538

قا�س القيمة العادلة ال�ستثمارات المجموعة في الأ�سهم غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية في  31دي�سمبر  2018با�ستخدام الم�ستوى ()3
ُت ُ
(المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة) .وقد قدرت المجموعة القيمة العادلة لال�ستثمار با�ستخدام طريقة �صافي الأ�صول المعدلة في
 31دي�سمبر  .2018وتت�ضمن طريقة �صافي الأ�صول المعدلة ا�شتقاق القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية لل�شركة الم�ستثمر فيها بالرجوع
�إلى القيمة العادلة لأ�صولها ومطلوباتها.

قياس القيم العادلة باستخدام
القيمة الدفترية القيم العادلة

المستوى ()1

المستوى ()2

المستوى ()3

ريال سعودي (باأللوف)

 31ديسمبر 2017

ا�ستثمارات متاحة للبيع
بالتكلفة
بالقيمة العادلة

42

46,586

-

46,586

30,880

-

30,880

-

-

-

-

-

30,880

-

-

30,880

أرقام المقارنة

� ِأعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام ال�سنة الما�ضية بما يتما�شى مع عر�ض الفترة الحالية.
43

أرقام المقارنة

ح�سب وجهة نظر الإدارة ،لم تكن هناك �أحداث الحقة هامة �أخرى منذ ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2018والتي قد يكون لها
ت�أثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو مب َّين في هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَ ة.
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