
 

 

 
   

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

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةتسعال ةلفتر
 وتقرير فحص المراجع المستقل



شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
ةالقوائم المالیة  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز األوَّ

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

الصفحةجدول المحتویات

١مراجع الحسابات المستقلتقریر فحص 

ةقائمة الدخل  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٢األوَّ

ةقائمة الدخل الشامل  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٣األوَّ

ةقائمة المركز المالي  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٤األوَّ

لیة الُمَوحََّدة قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة  ةاألوَّ ٥الُموجََز

ةقائمة التدفقات النقدیة  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٧-٦األوَّ

ةإیضاحات حول القوائم المالیة  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٢٠-٨األوَّ
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شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
لیة الُمَوحََّدة إیضاحات حول القوائم المالیة  ةاألوَّ الُموجََز

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

معلومات عن الشركة٠١

لت شركة الزامل لالستثمار الصناعي ("الشركة") إلى شركة سعودیة مساھمة وفًقا للقرار الوزاري رقم  خ في ٤٠٧تحوَّ ربیع األول ١٤المؤرَّ
وقد كانت الشركة تعمل قبل ذلك كشركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ُمسمَّى شركة الزامل للمباني الحدیدیة م). ١٩٩٨یولیو ٩ھـ (الموافق ١٤١٩

ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٩وتاریخ ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥المحدودة. والشركة ُمسجَّلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
في المملكة العربیة السعودیة:م)، ولدیھا الفرعان التالیان١٩٧٦سبتمبر ١٤

المدینةالتاریخرقم السجل التجاري
الدمامھـ١٤٣٥ُجمادى اآلخرة ٢٠٥٠٠٩٩٣٦٣٨
الدمامھـ١٤١٩صفر ٢٠٥٠٠٣٣٧٢١١

نسبة الملكیة الفعلیةلدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالیة:
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١سبتمبر٣٠

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل للحدید القابضة المحدودة 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل للمباني الحدیدیة سابقة الھندسة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-المحدودة شركة الزامل للھیاكل الفوالذیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل لألبراج والجلفنة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل لمعدات المعالجة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠العربیة السعودیةالمملكة -شركة مكونات البناء المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل لإلنشاءات الحدیدیة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل لفحص وصیانة المشاریع الصناعیة المحدودة -
-%١٠٠مصر–شركة التركیبات المعدنیة والمقاوالت -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل للمكیفات القابضة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل للمكیفات واألجھزة المنزلیة المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-مصنع شركة الزامل للمكیفات المركزیة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الزامل لخدمات التكییف والتبرید المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–شركة اختبار المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–الشركة الشرقیة للتبرید المركزي المحدودة -
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-الزامل لخدمات الطاقة المحدودة شركة -
%١٠٠%١٠٠البحرین-شركة الزامل لخدمات التكییف والتبرید المحدودة -

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–شركة الزامل للمباني الحدیدیة 
%١٠٠%١٠٠الصین–الزامل ستیل بلدنجز (شنغھاي) كومباني لیمتد 

%١٠٠%١٠٠النمسا–كولینج یوروب ھولدنجز جي إم بي إتش 
%١٠٠%١٠٠الھند-زامل ستیل بیلدنغز إندیا برایفت لیمتد 

%١٠٠%١٠٠الھند-زامل ستیل إنجینیرنغ إندیا برایفت لیمتد 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة–الشركة العربیة للمواد العازلة من الصوف الصخري 

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

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیة–شركة الزامل للھیاكل الفوالذیة 
%١٠٠%١٠٠الھند-زامل كونستركشن إندیا برایفت لیمتد 

%١٠٠%١٠٠الھند–زامل إنفورمیشن تكنولوجى جلوبال برایفت لیمتد 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-معھد الزامل العالي للتدریب الصناعي 

%١٠٠%١٠٠العربیة السعودیةالمملكة –شركة العزل الثانیة المحدودة 
%١٠٠%١٠٠ھندال–شركة الزامل إیركوندشنرز إندیا برایفت لیمتد 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیة-شركة الطاقة المركزیة السعودیة المحدودة 
%١٠٠%١٠٠سنغافورة-زامل إندستلایر إنفستمنت إیشا بي تي إي لیمتد 

%٩٢٫٢٧%٩٢٫٢٧فیتنام-ستیل بیلدنغز فیتنام كومباني لیمتد زامل 
%٥١%٥١المملكة العربیة السعودیة-مجموعة العزل الخلیجیة 

%٥١%٥١المملكة العربیة السعودیة-شركة المصنع السعودي لعزل األنابیب 
%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–شركة الزامل ھدسون المحدودة 
%٥٠%٥٠المملكة العربیة السعودیة–شركة بتروكیم الزامل المحدودة 
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شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

معلومات حول الشركة (تتمة)٠١

ة ءات وصناعُتزاِوُل الشركة وشركاتھا التابعة الُمدَرجة أعاله (المُشَار إلیھا مًعا بـ "المجموعة") الحلول الھندسیة والتصامیم في مجال اإلنشا
الحدیدیة ومكیفات الھواء وأنظمة التحكم بالبیئة المحیطة للتطبیقات التجاریة وتعدیل مواد البناء والمباني الحدیدیة المصممة مسبًقا والھیاكل 

والصناعیة والسكنیة وأبراج االتصاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب والفیبرجالس والصوف الصخري ومواد 
العزل ومشاریع الطاقة الشمسیة.

نوفمبر ١م لإلصدار وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ ٢٠١٨سبتمبر ٣٠للمجموعة كما في األولیَّة الُموحَّدة الموجزة اعُتمدت القوائم المالیة 
ھـ).١٤٤٠صفر ٢٣م (الموافق ٢٠١٨

السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٢

أساس اإلعداد
) "التقریر المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربیة ٣٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (األولیَّة الُموحَّدة الموجزة أِعّدت ھذه القوائم المالیة 

ِلیَّة  ة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في الموحَّدة السعودیة. وال تتضمن القوائم المالیة األوَّ اءتھا القوائم المالیة السنویة، وینبغي قرالُموجََز
٣٠م. باإلضافة إلى أن نتائج عملیات الفترة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١جنًبا إلى جنٍب مع القوائم المالیة الُموحَّدة السنویة للمجموعة كما في 

م.٢٠١٨دیسمبر ٣١في م ال تمثل بالضرورة مؤشًرا للداللة على نتائج عملیات السنة التي تنتھي ٢٠١٨سبتمبر 

باستخدام مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء إعادة قیاس أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من األولیَّة الُموحَّدة الموجزة وُتَعدُّ ھذه القوائم المالیة 
الموظفین وما بعد التوظیف األخرى، ُیستخدم حساب القیمة خالل الدخل الشامل اآلخر، على أساس االستحقاق المحاسبي. وفیما یتعلق بمكافآت

الحالیة االكتواري.

ب كافة القیم إلى أقرب األولیَّة الُموحَّدة الموجزة وُتْعَرض ھذه القوائم المالیة  باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للمجموعة. وتُقرَّ
ُیذكر خالف ذلك.قیمة باأللوف، ما لم 

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة
مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الُموحَّدة السنویة للمجموعةاألولیَّة الُموحَّدة الموجزة تتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم 

م. ولم تنفذ المجموعة التطبیق ٢٠١٨ینایر ١م، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة في 
المبكِّر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر ١٥المالي رقم (تطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر 
)، فقد أُفِصَح عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا أدناه.٣٤) "األدوات المالیة". ووفًقا لما یستلزمھ معیار المحاسبة الدولي رقم (٩المالي رقم (

) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المالي رقم (المعیار الدولي للتقریر
) ١٨) "عقود اإلنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١١) محل معیار المحاسبة الدولي رقم (١٥یحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ة من العقود المبَرمة مع العمالء، ما لم تقع تلك العقود في نطق معاییر "اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، وینطبق على كافة اإلیرادات الناشئ
ًنا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. وبموجب  أخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكوَّ

القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع )، ُیعتَرف باإلیرادات حسب ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
أو الخدمات إلى عمیل.

وذج موُیلِزم المعیار المنشآت أن تمارس تقدیًرا محاسبًیا، آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من الن
المبَرمة مع عمالئھا. كما ُیحدُِّد المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف التي تتعلق مباشرة على العقود 

بالوفاء بالعقد.

وائم األحدث الُمدرَجة في القوقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي الُمعدَّل، وطبَّقت المعیار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالیة 
) تطبیقا مبدئًیا كتعدیل على الرصید االفتتاحي ١٥المالیة. واعترفت المجموعة بالتأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

المعلومات الُمدرَجة عن الفترة المقابلة م) المسموح بھ وفًقا للمعیار؛ وعلیھ فإنَّ ٢٠١٨ینایر ١لألرباح المبقاة كما بتاریخ التطبیق المبدئي (
السابقة لم ُیجَر تعدیلھا.
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شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

السیاسات المحاسبیة الھامَّة (تتمة)٠٢

) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ود بموجب عقوتحقق المجموعة إیراداتھا من بیع البضائع وتقدیم الخدمات والعقود الطویلة األجل. وتُباع البضائع والخدمات كل على حدة 

محددة مستقلة مبرمة مع عمالء ومًعا كحزمة منتجات مجمَّعة من بضائع و / أو خدمات.

(أ) بیع البضائع
تتضمن عادة عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بیع بضائعھا، التزام تنفیذ واحد. وقد خلصت المجموعة أنھ ینبغي االعتراف 

لمعیار اباإلیرادات من بیع البضائع عند مرحلة تحویل السیطرة على األصل إلى العمیل، التي تتمثل عموًما في تورید البضائع. ولذا فإنَّ تطبیق 
) لم یكن لھ تأثیر على توقیت االعتراف باإلیرادات ومبلغ اإلیرادات المعتَرف بھ.١٥الدولي للتقریر المالي رقم (

یِّر غوبصفٍة عامة، فإن العقود من بیع البضائع ال تمنح العمالء حًقا في الرجوع أو خصومات الكمیة؛ وعلیھ فإن تطبیق القید على الِعوض المت
لم یكن لھ أي تأثیر على اإلیرادات التي اعترفت بھا المجموعة.

رئیسٍة بقطاع مكیفات الھواء، وال تقدم ضمانات مطولة في عقودھا مع العمالء؛ وتقدم المجموعة ضمانات على منتجات معینة تتعلق بصفٍة 
)، التي تجري المجموعة المحاسبة عنھا وفقا ١٥ولذلك، فإنَّ معظم الضمانات ُتَعدُّ ضمانات مؤكَّدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم (

المحتملة واألصول المحتملة) بما یتماشى مع ممارستھا قبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر ) (االلتزامات٣٧ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم (
).١٥المالي رقم (

(ب) تقدیم الخدمات
كیة بالمشاریع المیكانییقدِّم قطاع مكیفات الھواء لدى المجموعة أیًضا خدمات التركیب كجزء من عقودھا طویلة األجل مع العمالء فیما یتعلق 

كن والكھربائیة والتكییف المركزي. وُتَباع ھذه الخدمات إمَّا على حدة أو كحزمة خدمات مع العقود طویلة األجل المبَرمة مع العمالء. ویم
لطلب بصورة الحصول على خدمات التركیب من مقدمي خدمة آخرین، وھي ال تصنِّع مكیفات الھواء والمعدات الكھربائیة األخرى حسب ا

جوھریة أو تجري تعدیال جوھریا علیھا.

)، كانت المجموعة تجري المحاسبة عن المعدات وخدمات التركیب كتوریدات مستقلة ضمن ١٥وقبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
المفوترة.حزمة المبیعات المجمَّعة، وكانت تعرف باإلیرادات بناًء على المبالغ 

)، قدَّرت المجموعة وجود التزامان تنفیذ في عقد لحزمة المبیعات المجمَّعة من المعدات وخدمات ١٥ووفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
مستقلة.التركیب نظًرا لكون تعھداتھا بتحویل المعدات وتقدیم خدمات التركیب قابلة للتمییز والتحدید بصورة 

لمبلغ اوقد أجرت المجموعة إعادة توزیع لمبلغ العقد بناًء على أسعار البیع المستقلة النسبیة للمعدات وخدمات التركیب؛ ما نشأ عنھ تخفیض في 
المخصص لخدمات التركیب؛ ومن ثمَّ فقد خفضت المجموعة أصول عقودھا بتعدیل مقابل على األرباح المبقاة.

)، خلصت المجموعة بأن اإلیرادات من خدمات التركیب سیستمر االعتراف بھا بمرور الوقت ١٥ووفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ع فباستخدام طریقة اإلدخال لقیاس التقدم في الرضا الكامل عن الخدمات على غرار السیاسة المحاسبیة السابقة؛ ألن العمیل یحصل على المنا

د فیھا المعدات. التي تقدمھا المجموعة ویستھلكھا في وقت واحد. وسیستمر االعتراف باإلیرادات من بیع المعدات عند المرحلة التي ُتورَّ

) ١٥ریر المالي رقم (للتقوتوضح الجداول التالیة التعدیالت المعتَرف بھا لبند الخطوط الفردیة التي تأثرت بالتغیرات من تطبیق المعیار الدولي 
م:٢٠١٨ینایر ١بتأثیر مقابل ُمحمَّل على األرباح المبقاة كما في 

ینایر١دیسمبر٣١
٢٠١٨التعدیالت٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف
(مُعدَّلة)

٣٥٧٫٤٤٥)٣٫٩٦٧(٣٦١٫٤١٢أصول عقود



١١

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الھامَّة (تتمة)السیاسات المحاسبیة ٠٢

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة)

) "األدوات المالیة":٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
والقیاس فیما یتعلق بالفترات السنویة التي تبدأ ): التصنیف ٣٩) محلَّ معیار المحاسبة الدولي رقم (٩َیِحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاس ٢٠١٨ینایر ١في تاریخ  م أو بعد ذلك التاریخ، حیث ُیجمِّ
واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.

.بعدم تعدیل معلومات المقارنة عن الفترات الماضیة فیما یتعلق بالتصنیف والقیاسوقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء 

(أ) التصنیف والقیاس
)، مبدئًیا أصال مالًیا بقیمتھ العادلة ٩باستثناء بعض الحسابات التجاریة المدینة، تقیس المجموعة، بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

زائًدا، في حالة عدم تسجیلھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت.

)، تَُقاس األدوات المالیة المدینة الحًقا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطَفأة ٩وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ویعتمد التصنیف على معیارین: نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وما إن كانت التدفقات أو القیمة 

صل ألالنقدیة التعاقدیة لألدوات تمثل "مدفوعات حصریة ألصل المبلغ والفائدة" على المبلغ األصلي غیر الُمسدَّد (معیار المدفوعات الحصریة 
والفائدة).المبلغ

)، لدى المجموعة أصول مالیة جرى قیاسھا بالتكلفة المطفأة وأدوات حقوق الملكیة ٩وكما بتاریخ التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
المالیة الخاصة بالمجموعة:مسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وفیما یلي التصنیف والقیاس الجدیدان لألصول 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة لألصول المالیة التي ُیحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك األصول المالیة من أجل تحصیل التدفقات 
نة للمجموعة الفئة الحسابات التجاریة المدیالنقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة، حیث تتضمن ھذه 

وحساباتھا المدینة األخرى.

عن فأدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر إلى ربح أو خسارة من التوق
حقوق الملكیة التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا للمستقبل القریب والتي اختارت المجموعة االعتراف. وال تشتمل ھذه الفئة إال على أدوات 

في ةاختیاًرا نھائًیا بأن تصنفھا على ذلك النحو عند االعتراف المبدئي أو التحول. وقد صنَّفت المجموعة أدوات حقوق ملكیتھا غیر الُمدَرج
ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكیة المسجلة بالقیمة العادلة من السوق المالیة كأدوات حقوق ملكیة بالقیمة الع

). وبموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ٩خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في القیمة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
دَرجة في السوق المالیة للمجموعة كأصول مالیة متاحة للبیع.)، ُصنِّفت أدوات حقوق الملكیة غیر المُ ٣٩(

)، أعادت المجموعة تصنیف الخسارة الناشئة عن انخفاض في القیمة (تعدیالت القیمة العادلة) ٩وبعد تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ملكیتھا الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى احتیاطي القیمة م مقابل أدوات حقوق ٢٠١٧دیسمبر ٣١الُمسجَّلة كما في 

م.٢٠١٨ینایر ١العادلة من األرباح المبقاة كما في 
ینایر١دیسمبر٣١

٢٠١٨التعدیالت٢٠١٧
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
(مُعدَّلة)

)١٠٫٨٨٠()١٠٫٨٨٠(-احتیاطي القیمة العادلة

م بمتطلبات االنخفاض في ٢٠١٨ینایر ١) على القیم الدفتریة لألصول المالیة كما في ٩یتعلق تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ُمبیَّن تفصیال أدناه.القیمة الجدیدة كما ھو 

)؛  ٣٩وتبقى طریقة المحاسبة عن المطلوبات المالیة للمجموعة ھي إلى حد كبیر الطریقة ذاتھا كما كانت وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات ) لم ینشأ عنھ تأثیر جوھري على السیاسات ٩وعلیھ فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

المالیة.



١٢

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الھامَّة (تتمة)السیاسات المحاسبیة ٠٢

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة)

:(تتمة)) "األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

(ب) االنخفاض في القیمة
) تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة ٩رقم (نشأ عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

). ٣٩قم (راألصول المالیة باستبدال طریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة بطریقة الخسارة المتكبدة المتبعة في معیار المحاسبة الدولي
ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة القروض واألصول المالیة المدینة ٩رقم (وُیلِزم المعیار الدولي للتقریر المالي ) المجموعة أن ُتسجِّ

األخرى غیر الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

لتي تتوقع التعاقدیة المستَحقة وفقًا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة اوُتحَتسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة 
المجموعة قبضھا، وعندئٍذ ُیخصم العجز بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

بت المجموعة طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسوفیما یتعلق بأصول العقود والحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى، فقد طبَّقت 
ةالخسائر االئتمانیة المستقبلیة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص یعتمد على الخبر

ینیین والبیئة االقتصادیة.السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، وُیعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمد

یوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في ٣٦٠تدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 
الخارجیة بأنھ من غیر المرجَّح للمجموعة حاالت بعینھا، قد تدرس أیًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو 

.ةأن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھلیة االئتمانیة تحتفظ بھا المجموع

) زیادة في مخصصات ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (وقد نشأ عن تطبیق متطلبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة المنصوص علیھا في 
م.٢٠١٨ینایر ١االنخفاض في قیمة األصول المالیة المدینة للمجموعة، ونشأ عن الزیادة في المخصص تعدیل على األرباح المبقاة كما في 

ینایر١دیسمبر٣١
٢٠١٨التعدیالت٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف
(مُعدَّلة)

١٫٩٤٤٫٤٤٠)٧٫٥١٥(١٫٩٥١٫٩٥٥مدینون

التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة الھامة٠٣

للمجموعة من اإلدارة وضع التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ األولیَّة الُموحَّدة الموجزة یتطلُب إعداد القوائم المالیة 
المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بھا واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ینشأ عن 

ضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في عدم التیقن حیال ھذه االفترا
الفترات المستقبلیة.

عدَّل فیھا یُ وُتجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. وُیعتَرف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي 
التقدیر وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.

ي ھوقد كانت التعدیالت الھامة التي أجرتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ومصادرھا الرئیسة لعدم التیقن حیال التقدیر
الُموحَّدة السنة األخیرة، باستثناء التعدیالت الجوھریة الجدیدة والمصادر الرئیسة لعدم التیقن حیال التقدیر ذاتھا كما ھي ُمبیَّنة في القوائم المالیة 

) أعاله.٢) كما ھو ُمبیَّن في اإلیضاح (٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٥فیما یتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (



١٣

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الزكاة وضریبة الدخل٠٤

الزكاةأ)

احُتسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي 
: بالمثل).٢٠١٧للشركات التابعة السعودیة األخرى كل على حدة (

والدخل على الربوط الزكویة الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل حتى عام واُتفَِق مع الھیئة العامة للزكاة
م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل، غیر أنَّ الربوط لم ٢٠١٧م و ٢٠١٦م و ٢٠١٥م و ٢٠١٤م، وُقدِّمت اإلقرارات الزكویة عن األعوام ٢٠١٣

ألنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن ُتصِدرھا الھیئة بعد. وتخضع ا
اإلقرارات المقدمة من الشركة.

ضریبة الدخلب)
د احتسبت خارج المملكة العربیة السعودیة. وقُیجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا للمصالح الضریبیة التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة

ینة، اضریبة الدخل بناًء على فھم اإلدارات وتفسیرھا للوائح الضریبیة المعمول بھا في الدول المعنیة. وتخضع األنظمة الضریبیة لتفسیرات متب
ة المعنیة.وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضریبیة المقدمة من الشرك

الضریبة المؤجَّلةجـ)
: صافي منافع ضریبیة ٢٠١٨سبتمبر ٣٠ألف لایر سعودي (٣٧٩سجَّلت المجموعة، خالل الفترة، صافي مصروف ضریبة مؤجَّلة بقیمة 

.ألف لایر سعودي)١٥٠مؤجلة بقیمة 

العملیات المتوقفة٠٥

عجرى خالل الفترة بیع كامل استثمار المجموعة في شركة جیوكلیما إس. آر. إل.؛ وھي شركة ُمسجَّلة في إیطالیا (شركة زمیلة) تعمل في قطا
خالل بیعلالمكیفات على إثر خطة إدارة المجموعة لبیع حصتھا في الشركة المستثَمر فیھا. وقد اسُتكِمَلت اإلجراءات النظامیة المتعلقة بمعاملة ا

ةألف لایر سعودي في قائمة الدخل ٥٢٤الفترة، واعُترف بصافي خسارة قدرھا  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز من معاملة البیع.األوَّ

فترة التسعة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

(غیر ُمدقَّقة)
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

-)٢٫١٦١(خسارة من بیع حصة المجموعة في الشركة المستثَمر فیھا
ربح تحویل عمالت أجنبیة متراكم ُمَعاد تصنیفھ من احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة إلى 

-١٫٦٣٧قائمة الدخل من البیع
)٥٢٤(-



١٤

الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعةشركة 
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

ربحیة السھم٠٦

صافي دخل الفترة العائد للمساھمین في الشركة األم على المتوسط المرجَّح لعدد األسھم القائمة ُتحتسب ربحیة السھم األساس والمخفض بقسمة 
خالل الفترة على النحو التالي:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

(غیر ُمدقَّقة)

فترة التسعة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

(غیر ُمدقَّقة)
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

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

١٠٠٫١٦٦)٤٦٫٢٥١(٢١٫٩٣٦)٢٣٫٥٧١(العملیات المستمرة
-)٥٢٤(-٩٩٦العملیات المتوقفة

)١٠٠٫١٦٦)٤٦٫٧٧٥(٢١٫٩٣٦)٢٢٫٥٧٥

المتوسط المرجَّح لعدد األسھم القائمة
٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠إضافات خالل الفترة

ربحیة السھم
ربحیة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساھمین

١٫٦٧)٠٫٧٨(٠٫٣٧)٠٫٣٨(في الشركة األم

ربحیة السھم للعملیات المستمرة
ربحیة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساھمین 

١٫٦٧)٠٫٧٧(٠٫٣٧)٠٫٤٠(في الشركة األم

ربحیة السھم للعملیات المتوقفة
المتعلقة بالمساھمینربحیة السھم األساس والُمخفَّض 

-)٠٫٠١(-٠٫٠٢في الشركة األم

رأس المال٠٧

لایر سعودي للسھم ١٠: بالمثل) بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون سھم (٦٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 
الواحد.

االلتزامات المحتملة٠٨

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٫١١٦أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، بالنیابة عنھا، ضمانات حسن أداء وضمانات سداد بقیمة 
ملیون لایر سعودي).١٫٠٩٧

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٩

نتمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وِكبار موظفي اإلدارة بھا والمنشآت المسیطر علیھا م
للمجموعة ھي شركة ِقبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا. والشریك الرئیس التالي والشركة األم الرئیسة المالكة 
مجموعة الزامل القابضة (شركة سعودیة مساھمة مقفلة)؛ وھي شركة ُمسجَّلة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة.



١٥

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٩

وتجري المجموعة معامالت مع عدة جھات ذات عالقة في سیاق األعمال العادي. وفیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة الُمدَرجة في 
ةقائمة الدخل  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز :األوَّ

طبیعة المعامالتالعالقة واسم الجھة ذات العالقة

أشھر المنتھیةفترة التسعة 
سبتمبر٣٠في 

(غیر ُمدقَّقة)
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

الشركة األم الرئیسة المالكة
٢٫٨٨٣١٫٩٣٢مبیعاتشركة مجموعة الزامل القابضة

٥٦٢٥مشتریات
المشروع المشترك

١٫٩٨١٨٫٨٢٥مبیعاتشركة الشرق األوسط لمكیفات الھواء المحدودة

٥٫٨٩٦٥٢٫٧٦٩مبیعاتجھات ذات عالقة أخرى
١٥٫٧٢٢٢٩٫٨٧٨مشتریات

ألف لایر سعودي).٨٫٣٢٧: ٢٠١٧سبتمبر ٣٠ألف لایر سعودي (٥٫٢٦٠بلغت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة 

رة تُتعَتمد سیاسات تسعیر المعامالت مع جھات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بھا من ِقبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نھایة الف
غیر مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وُتسدد نقدا.

٦٥٫٣٤١: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٧٥٫٧٩٠م بقیمة ٢٠١٨سبتمبر ٣٠ُأْدِرَجت المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة كما في 
ةألف لایر سعودي) ضمن الحسابات المدینة في قائمة المركز المالي  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ات ذ، فیما ُأْدِرَجت المبالغ المستَحقة إلى جھاتاألوَّ

ألف لایر سعودي) ضمن الحسابات ١٨٫١٧٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٢٣٫٤١٥م بقیمة ٢٠١٨سبتمبر ٣٠عالقة كما في 
ةالدائنة في قائمة المركز المالي  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز .األوَّ

توزیعات األرباح٠١٠

م) دفع توزیعات أرباح نقدیة ختامیة مقتَرحة من مجلس ٢٠١٨مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رمضان ٨العامة السنویة بتاریخ اعتمدت الجمعیة 
ملیون لایر سعودي)، وقد ُدِفَعت توزیعات األرباح بالكامل ٦٠لایر سعودي للسھم الواحد (بقیمة إجمالیة قدرھا ١م بقیمة ٢٠١٧اإلدارة عن عام 
لیة.خالل الفترة الحا



١٦

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

القطاعیةالمعلومات ٠١١

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

الشباك والمكیفات الجداریة المنفصلة (السبلت) والمكیفات المركزیة قطاع صناعة مكیفات الھواء، الذي ُیزاِوُل أعمال إنتاج المكیفات •
واألفران التي تعمل بالكھرباء والغاز والمجففات األوتوماتیكیة واألفران المیكروویف وأنابیب / قنوات الھواء للمكیفات والثالجات 

ف الھواء والتبرید.المنزلیة والغساالت األوتوماتیكیة وتركیب وصیانة وتشغیل وتأجیر أجھزة تكیی

قطاع الحدید والصلب، الذي ُیزاِوُل إنشاء وإدارة وتشغیل المشاریع الصناعیة وإنشاء وإدارة وتشغیل المطارات والمستودعات وإنشاء •
ت األلواح المعدنیة والمعداالمباني والھیاكل وتقدیم خدمات الحمایة من الحریق لھا وإنشاء وإصالح وصیانة أبراج االتصاالت وأعمال 

الثقیلة وقطع الغیار الخاصة بھا وصھاریج التخزین وحاویات التركیب والمضخات وتنفیذ األعمال الكھربائیة.

العزل قطاع صناعة مواد العزل، الذي ُیزاِوُل إنتاج خط كامل من منتجات العزل بما في ذلك األلیاف الزجاجیة الستخدامھا في •
الحراري لمكیفات الھواء المركزیة واألنابیب المعزولة مسبقا والصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل الھندسیة 

البالستیكیة الرغویة.

واالستثمار.قطاع الشركات والخدمات األخرى، الذي ُیزاِوُل أعمال تقدیم خدمات الشركات والخدمات المشتركة وأنشطة التدریب •

یة لوحدات للم ُتجمَّع أي قطاعات تشغیلیة لتشكیل القطاعات التشغیلیة القابلة لإلفصاح عنھا المذكورة أعاله. یراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغی
ُس االعمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. وُیقیَّم األداء القطاعي على أساس اإلیرادات، وُیق

ةعلى أساس ثابت في القوائم المالیة  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز .األوَّ

قطاعات األعمال:
٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(لایر سعودي باأللوف)

صناعة العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات

قطاع الشركات 
والخدمات 

إجمالي القطاعاتاألخرى
التعدیالت 

الموحدةواالستبعادات
اإلیرادات:

٣٫١٠٥٫٠٦٧-١٫٣٥٥٫٧١٠١٫٥٢٩٫٣٢٧٢١٢٫٣٢٦٧٫٧٠٤٣٫١٠٥٫٠٦٧عمیل خارجي
-)١٤٫٣٤٥(١٠٫٤٢٦٣٫٩١٩١٤٫٣٤٥--فیما بین القطاعات

٣٫١٠٥٫٠٦٧)١٤٫٣٤٥(١٫٣٥٥٫٧١٠١٫٥٢٩٫٣٢٧٢٢٢٫٧٥٢١١٫٦٢٣٣٫١١٩٫٤١٢اإلیراداتإجمالي 

موعد االعتراف باإلیرادات:
٢٫٤٥١٫٤٧٩)١٤٫٣٤٥(٩٨٥٫٠٨١١٫٢٤٦٫٣٦٨٢٢٢٫٧٥٢١١٫٦٢٣٢٫٤٦٥٫٨٢٤عند مرحلة زمنیة

٦٥٣٫٥٨٨-٦٥٣٫٥٨٨--٣٧٠٫٦٢٩٢٨٢٫٩٥٩ساعات عمل إضافیة
٣٫١٠٥٫٠٦٧)١٤٫٣٤٥(١٫٣٥٥٫٧١٠١٫٥٢٩٫٣٢٧٢٢٢٫٧٥٢١١٫٦٢٣٣٫١١٩٫٤١٢

٢٠٦٫١٧٩٢٢١٫٨٥٨٦٤٫٩٩٦٢٫٢٥٠٤٩٥٫٢٨٣١٫٣٣٧٤٩٦٫٦٢٠إجمالي الربح

٤١٫٩٤١١٫٣٣٧٤٣٫٢٧٨)١٤٫٩٤٣(٢٨٫٧٥٠١٠٫٥١٨١٧٫٦١٦إیرادات (خسارة) تشغیلیة

اإلیرادات (المصاریف) غیر الموزعة:
مشتركحصة في نتائج شركات زمیلة ومشروع 

)٦١٦(
٢٥١دخل آخر، بالصافي

)٧٠٫٣٦٩(تكالیف تمویل
)٢٧٫٤٥٦(الخسارة قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل والعملیات المتوقفة

)١٣٫٠٧٦(زكاة وضریبة دخل
)٥٢٤(العملیات المتوقفة

)٤١٫٠٥٦(خسارة الفترةصافي 



١٧

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المعلومات القطاعیة (تتمة)٠١١

٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(لایر سعودي باأللوف)

صناعة العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات

قطاع الشركات 
والخدمات 

إجمالي القطاعاتاألخرى
التعدیالت 

الموحدةواالستبعادات
اإلیرادات:

٣٫١٤٦٫٣٦٥-١٫٤٨٠٫١٩٩١٫٤٣٩٫٩٣٦٢٢١٫٨٢٣٤٫٤٠٧٣٫١٤٦٫٣٦٥عمیل خارجي
-)١٨٫٠٠٦(٩٫١٤٤٨٫٨٦٢١٨٫٠٠٦--فیما بین القطاعات
٣٫١٤٦٫٣٦٥)١٨٫٠٠٦(١٫٤٨٠٫١٩٩١٫٤٣٩٫٩٣٦٢٣٠٫٩٦٧١٣٫٢٦٩٣٫١٦٤٫٣٧١إجمالي اإلیرادات

موعد االعتراف باإلیرادات:
٢٫٤٦٣٫٣١٥)١٨٫٠٠٦(١٫١٠١٫٤٠٧١٫١٣٥٫٦٧٨٢٣٠٫٩٦٧١٣٫٢٦٩٢٫٤٨١٫٣٢١عند مرحلة زمنیة

٦٨٣٫٠٥٠-٦٨٣٫٠٥٠--٣٧٨٫٧٩٢٣٠٤٫٢٥٨ساعات عمل إضافیة
٣٫١٤٦٫٣٦٥)١٨٫٠٠٦(١٫٤٨٠٫١٩٩١٫٤٣٩٫٩٣٦٢٣٠٫٩٦٧١٣٫٢٦٩٣٫١٦٤٫٣٧١

٦٣٨٫٨٤٧-٢٧٠٫٥٣٢٢٩٤٫٨٦٦٦٩٫٢٦٩٤٫١٨٠٦٣٨٫٨٤٧إجمالي الربح

١٧٠٫٥٥١-١٧٠٫٥٥١)١٧٫٦٧٠(٨٢٫٧٤٩٨١٫٩٦٣٢٣٫٥٠٩إیرادات (خسارة) تشغیلیة

اإلیرادات (المصاریف) غیر الموزعة:
حصة في نتائج شركات زمیلة 

١٫٨٥٩مشتركومشروع 
٢٠٫١٤١دخل آخر، بالصافي

)٦٦٫٧٣٠(تكالیف تمویل
١٢٥٫٨٢١الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل والعملیات المتوقفة

)١٥٫٠٤٢(زكاة وضریبة دخل
١١٠٫٧٧٩صافي دخل الفترة

٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 
(لایر سعودي باأللوف)

صناعة العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات

قطاع الشركات 
والخدمات 

إجمالي القطاعاتاألخرى
التعدیالت 

الموحدةواالستبعادات

٥٫٩٤٤٫٨٢٩)٥١٥٫٣٢٧(٢٫٩١٤٫٠٨٠٢٫٢٠٦٫٢٣٧٥٦٩٫٦٥٥٧٧٠٫١٨٤٦٫٤٦٠٫١٥٦إجمالي األصول
٤٫١٩٢٫٢٣٣)٥٩٠٫٤٣٥(٢٫١٠٧٫١٥٨١٫٤٢٦٫٩٣٣٢٥١٫١٥٦٩٩٧٫٤٢١٤٫٧٨٢٫٦٦٨إجمالي المطلوبات

أخرى
استثمار في شركات زمیلة ومشروع 

مشترك
٦٣٫٥٩٥-٥٠٫٠٤٢٦٣٫٥٩٥--١٣٫٥٥٣

إنشاء مصروف رأسمالي: نفقات 
رأسمالیة، تستحدث لتبقى مدة غیر 

محدودة.

٢٢٫٥٣٣-٥٫٧٧١١١٫٧٠٢٤٫٦١٦٤٤٤٢٢٫٥٣٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
(لایر سعودي باأللوف)

صناعة العزلصناعة الحدیدصناعة المكیفات

قطاع الشركات 
والخدمات 

إجمالي القطاعاتاألخرى
التعدیالت 

الموحدةواالستبعادات

٥٫٦٨١٫٧٢٣)٤٢٦٫٩٤٣(٢٫٧٧٧٫٨٩٤٢٫٠٠٦٫٢٣٥٥٥٨٫٠٩٨٧٦٦٫٤٣٩٦٫١٠٨٫٦٦٦إجمالي األصول
٣٫٨٠٥٫٣٤٣)٥٢٥٫٠١٣(١٫٩٣٣٫١٩٢١٫١٩١٫٨٨٨٢٤٤٫٩٣٥٩٦٠٫٣٤١٤٫٣٣٠٫٣٥٦إجمالي المطلوبات

أخرى
استثمار في شركات زمیلة 

٨٠٫٧٧٣-٥١٫٢٤٥٨٠٫٧٧٣--٢٩٫٥٢٨ومشروع مشترك
٩٠٫٣٠٧-٢٠٫٨٤٢٤٠٫٦٣٣٢٣٫٢١٨٥٫٦١٤٩٠٫٣٠٧المصاریف الرأسمالیة



١٨

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المعلومات القطاعیة (تتمة)٠١١

بعادات واستبعادات". وتعتبر جمیع التعدیالت واالستُتحَذف اإلیرادات فیما بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة، وُتظَھر في عمود "تعدیالت
األخرى جزًءا من التسویات التفصیلیة المعروضة أدناه. وتتألف المصاریف الرأسمالیة من إضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات 

واألصول غیر الملموسة.

المعلومات الجغرافیة
لفترة التسعة أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

اإلیرادات من العمالء الخارجیین:
٢٫٣٩٤٫١٣٣٢٫٥٣٨٫٩٥١المملكة العربیة السعودیة
٤٧٣٫٥١٨٤٣٠٫٠٥٤الدول األسیویة األخرى

٢٣٧٫٤١٦١٧٧٫٣٦٠أفریقیا
٣٫١٠٥٫٠٦٧٣٫١٤٦٫٣٦٥

سبتمبر ٣٠
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

األصول التشغیلیة غیر المتداولة:
٨٥٢٫١٨٩٩٠٨٫٩٦٧المملكة العربیة السعودیة
٩٩٫٨٠٦١٠٨٫٤٩٦الدول األسیویة األخرى

٧٥٫٩٥٦٧٨٫٠٠٠أفریقیا
١٫٠٢٧٫٩٥١١٫٠٩٥٫٤٦٣

والمصانع والمعدات واألصول غیر الملموسة األخرى.ولھذا الغرض، تتألف األصول التشغیلیة غیر المتداولة من الممتلكات 

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٢

المستوى ت ُتصنَّف كافة األدوات المالیة، التي ُیْعَتَرُف بقیمتھا العادلة أو ُیفَصح عنھا، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس مدخال
األدنى والھامَّة لقیاس القیمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:

المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.-
رة أو القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشالمستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس -

غیر مباشرة.
المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.-

المستوى األول أو الثاني أو الثالث باستثناء أدوات حقوق الملكیة وكما بتاریخ القوائم المالیة، لم تكن ھناك أصول أو مطلوبات تقع ضمن 
وى تبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تمثل حصًصا غیر ُمدَرجة في السوق المالیة، حیث ُقیِّمت باستخدام آلیة تقییم المس

الثالث.

وأدوات حقوق الملكیة الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات المدینة تتألف األصول المالیة من النقد وما في حكمھ
وصافي االستثمار في عقد إیجار تمویلي وبعض األصول المتداولة األخرى، فیما تتألف المطلوبات المالیة من القروض ألجل والقرض القصیر 

المتداولة األخرى. وتقارب القیم العادلة لألصول المالیة والمطلوبات المالیة قیمھا الدفتریة.األجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات 



١٩

شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة)٠١٢

فیما یلي مقارنة بین القیم الدفتریة والقیم العادلة ألدوات حقوق ملكیة المجموعة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

قیاس القیم العادلة باستخدامالقیمة العادلةالقیمة الدفتریة
المستوي 

األول
المستوي 

الثاني
المستوي 

الثالث
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
٢٠١٨سبتمبر ٣٠

االستثمارات المتاحة للبیع
----٤٦٫٥٨٦بالتكلفة (انظر المالحظة "أ" أدناه)

٤٦٫٥٨٦----

قیاس القیم العادلة باستخدامالقیمة العادلةالقیمة الدفتریة
المستوي 

األول
المستوي 

الثاني
المستوي 

الثالث
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
٢٠١٧دیسمبر ٣١

االستثمارات المتاحة للبیع
----٤٦٫٥٨٦بالتكلفة

٣٠٫٨٨٠--٣٠٫٨٨٠٣٠٫٨٨٠بالقیمة العادلة
٣٠٫٨٨٠--٧٧٫٤٦٦٣٠٫٨٨٠

في شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري المحدودة، وھي شركة غیر ُمدَرجة في السوق %٢٫١١ُیمثُِّل ھذا االستثمار حصة بنسبة أ)
كلفة ھي القیمة التالمالیة وُمسجَّلة بالمملكة العربیة السعودیة وتزاول النشاطات العقاریة. وُیدَرج االستثمار بالتكلفة؛ حیث تعتبر 

العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القیمة العادلة لھذا االستثمار.

َرة الُمصنَّفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  ر أسھم حقوق الملكیة غی-تسویة قیاسات القیمة العادلة المتكرِّ
المالیةالُمدَرجة في السوق 

لایر سعودي 
باأللوف

٢٠١٧٨٨٫٣٤٦ینایر ١كما في 
)١٠٫٨٨٠(القیاس الُمعتَرف بھ في الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٧٧٧٫٤٦٦دیسمبر ٣١كما في 
)٣٠٫٨٨٠(مبیعات (انظر المالحظة "ب" أدناه)

٤٦٫٥٨٦م٢٠١٨سبتمبر ٣٠كما في 

من حصتھا غیر الُمدَرجة في السوق المالیة في شركة بي إلي جي فوتوفولتیك لیمتد؛ %٦١٫١٩باعت المجموعة خالل الفترة نسبة ب)
لایر سعودي. وعلیھ، فقد اعُتِرف ١٦٫٤٨٧وھي شركة غیر ُمدَرجة في السوق المالیة ُمسجَّلة في دولة الھند نظیر قیمة قدرھا 

ةودي في قائمة الدخل الشامل اآلخر لایر سع١٤٫٣٩٣بخسارة قدرھا  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ، وُحوِّل احتیاطي القیمة العادلة ذو األوَّ
ألف لایر سعودي إلى األرباح المبقاة.١٠٫٨٨٠العالقة بقیمة 



٢٠

وشركاتھا التابعةشركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة سعودیة مساھمة) 
(تتمة)األولیَّة الُموحَّدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

األحداث الالحقة٠١٣

م قد ینشأ عنھا تأثیر ھام على المركز ٢٠١٨سبتمبر ٣٠من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة أخرى منذ الفترة المنتھیة في 
ةالمالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة  لیة الُمَوحََّدة الُموجََز .األوَّ

أرقام المقارنة٠١٤

ُأِعیَد تصنیف بعض أرقام الفترة الماضیة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.




