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

  
  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي

  الحسابات (الفحص المحدود)    
  لفترة الثالثة أشهر وللستة أشهر المنتهية

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في     
   



  
  والشركات التابعة لها لالستثمار الصناعي شركة الزامل

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

  (الفحص المحدود)  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للثالثة أشهر وللستة أشهر المنتهية في 

  
  

  صفحـة  جـدول المحتويـات
    

  ١  (الفحص المحدود)  تقرير مراجعي الحسابات
    

  ٣  -   ٢  الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 
    

  ٤  الموحدة األوليةقائمة الدخل 
    

  ٥  الموحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
    

  ١٤  -   ٦  الموحدة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  

   













  
  الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لهاشركة 

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
 
  الحالة والنشاطات )١(

للقرار الوزاري  لالستثمار الصناعي ("الشركة األم") إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقاً  تم تحويل شركة الزامل
م). وكانـت الشـركة األم قبـل ذلـك تعمـل كشـركة ذات ١٩٩٨يوليـو  ٨هـ (الموافـق ١٤/٣/١٤١٩بتاريخ  ٤٠٧رقم 

فـي السـوق  األم رسـمياً  مسؤولية محدودة تحت اسم شركة الزامل للمباني الحديدية المحـدودة. وقـد أدرجـت الشـركة
 . م٢٠٠٢فبراير  ٩اول) اعتبارًا من المالية السعودية (تد

  
  . ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥ن الشركة األم مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم إ
  

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا، والمشــار إلــيهم مجتمعــين فــي هــذه القــوائم الماليــة بـــ 
المبـاني الحديديـة و مواد البناء وتعديل وصناعة في مجال االنشاءات لول هندسية وتصاميم حفي ("المجموعة") ، 

لتطبيقــــات التجاريــــة لمــــة الــــتحكم بالبيئــــة المحيطــــة المصــــممة مســــبقا والهياكــــل الحديديــــة ومكيفــــات الهــــواء وانظ
/ ومنتجـــات الخرســـانة مســـبقة الصـــب ،  والصـــناعية والســـكنية ، وابـــراج االتصـــاالت والبـــث ، ومعـــدات المعالجـــة

  والفيبرجالس والصوف الصخري ومواد العزل ، ومشاريع الطاقة الشمسية .
  

 ومصـركـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية فـي وتتواجد شركاتها التابعة الرئيسية  فرعا في الدماماالم الشركة لدى 
  .  العربية المتحدة واإلماراتفيتنام والنمسا وايطاليا والهند والصين و 
  

(شـركة زميلـة) في شركة صناعات الخرسانة الهوائية "آسـيكو" من حصتها % ٢٧,٥باعت الشركة خالل الفترة ، 
  سعودي . ريـالمليون  ٠,٢٢ بلغربح عليه حققت و 
  

سعودي) مقسـم علـى  ريـالمليون  ٦٠٠: ٢٠١٢ يونيو ٣٠سعودي ( ريـالمليون  ٦٠٠يبلغ رأسمال الشـركة األم 
 ريــال ١٠مليـون سـهم قيمـة كـل سـهم  ٦٠: ٢٠١٢ يونيـو ٣٠سعودي ( ريـال ١٠مليون سهم قيمة كـل سهم  ٦٠

  .سعودي)
  
  السياسات المحاسبية الهامة )٢(

وليـــة الموحـــدة المرفقـــة وفقـــا للمعـــايير المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة القـــوائم الماليـــة األت عـــدأ
ن ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة إالســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين. 

  :قبل المجموعة هي على النحو االتيمن 
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

  نتائج الفترة األولية
كافة التعديالت الالزمة التي تعتبر هامة إلظهار المركز المالي األولي الموحد ونتـائج األعمـال أجرت المجموعة 

األولية الموحدة بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية. إال أن النتـائج الماليـة األوليـة قـد ال تعتبـر مؤشـرًا دقيقـًا 
  للنتائج الفعلية عن السنة ككل.

  
  ةساس توحيد القوائم الماليأ

إن الشـركات التشغيلية المسيطر عليها مـن قـبل الشـركة األم تصنف كشركات تابعة ويتم توحيدها في هذه القـوائم 
المالية األولية بصرف النظر عن البلد المسجلة فيه. وتحذف عند التوحيد الحسابات والمعامالت الداخليـة الهامـة 

  التابعة التي ما زالت في مرحلة التأسيس بطريقة التكلفة. فيما بين الشركات، بينما تتم المحاسبة عن الشركات
  

  استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
يتطلـــب إعـــداد القـــوائم الماليـــة األوليـــة الموحـــدة، طبقـــا للمبـــادئ المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا، اســـتخدام التقـــديرات 
واألحكــام التــي تــؤثر علــى مبــالغ الموجــودات والمطلوبــات المصــرح بهــا واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات 

ل فتـرة القـوائم يـرادات والمصـاريف المصـرح عنهـا خـالالمحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة ومبالغ اإل
  .المالية

  
  عتراف بااليراداتاال

الموردة والخدمات المقدمة واألعمال المنفذة من قبل المجموعة  يمثل صافي المبيعات قيمة البضاعة المفوترة
خالل السنة. ويتم االعتراف بأعمال المكيفات المركزية واإليرادات واألرباح النسبية عندما يكون من الممكن 

  . تحديد نتيجة العقد بدرجة معقولة من التأكد. ويجنب مخصص لكامل الخسائر المستقبلية المتوقعة
  

عن الفواتير ضمن الدفعات المقدمة والمدينين اآلخرين والمبالغ المدفوعة مقدما بالزيادة  يراداتن االويفصح ع
في قائمة المركز المالي األولية الموحدة. بينما يتم اإلفصاح عن الفواتير الفائضة عن التكاليف ضمن أوراق 

  مركز المالي األولية الموحدة.الدفع والدائنين والمبالغ المستحقة الدفع والمخصصات في قائمة ال
  

  المخزون 
    يدرج المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل. وتحدد التكلفة كما يلي:

  . تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح  -   المواد الخام
تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائدًا المصاريف غير   -   البضاعة تحت التصنيع والبضاعة تامة الصنع

  . العادي المباشرة الخاصة بها وفقًا لمستوى النشاط
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في اشهر ثالثة اشهر وللستة لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

  المصاريف المؤجلة
تصنف المصاريف التي لها منفعة مستقبلية طويلة األجل كمصاريف مؤجلة وتطفأ على مدى الفترة المقدرة 

  سنوات. ٥لالنتفاع بها بما ال يزيد عن 
  

إن رسوم القروض المدفوعة مقدما تتعلق بقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ويتم إطفاؤها على مدى 
فترة القروض. يتم رسملة اإلطفاء كجزء من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (إذا كان ذلك منطبقًا) حتى تاريخ بدء 

  األولية الموحدة. العمليات التجارية بحيث يتم تحميلها الحقا على قائمة الدخل
  

  المصاريف 
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات والتخزين وسيارات 
التوصيل وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وتصنف كافة المصاريف األخرى، فيما عدا األعباء 

  المالية، كمصاريف عمومية وٕادارية.
  

  واآلالت والمعدات / االستهالكالممتلكات 
تقيد جميع الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. 
األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك، ويتم احتساب استهالك لجميع الممتلكات واآلالت 

عدالت يتم احتسابها لشطب تكلفة كل الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية والمعدات األخرى وفقا لم
  المتوقعة. 

  
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. ويتم رسملة التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجودات 

  ذات الصلة أو إطالة أعمارها بشكل جوهري.
  

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المجمعة يجنب مخصص 

  كما بتاريخ قائمة المركز المالي.
  

  وتقوم الشركات التابعة األجنبية بتجنيب مخصص وفقًا ألنظمة الدول التي تعمل فيها.
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  لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها شركة الزامل

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

  العمالت األجنبية
ت الســــعودية بأســــعار التحويــــل الســــائدة وقــــت حــــدوث ريـــــاالبــــالعمالت األجنبيــــة بالتســــجل المعــــامالت التــــي تــــتم 

المعامـــالت. ويعــاد تحويـــل أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بــالعمالت األجنبيــة بأســعار التحويــل 
  الموحدة. السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .  تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل األولية

  
ت سعودية بأسعار التحويـل السـائدة بتـاريخ قائمـة المركـز ريـاالإلى  التابعة األجنبية شركاتتترجم القوائم المالية لل

ــــرادات والمصــــاريف واألربــــاح  ــــات، وبمتوســــط ســــعر التحويــــل بالنســــبة لإلي المــــالي بالنســــبة للموجــــودات والمطلوب
، باألســعار التاريخيـة. تقيــد تسـويات الترجمــة ةبقـاعـدا األربــاح المق الملكيـة فيمــا عناصـر حقــو والخسـائر. وتســجل 

كبنــد مســتقل ضــمن قائمــة حقــوق المســاهمين الموحــدة. وتحمــل الخســارة الدائمــة الناشــئة عــن الترجمــة فــي قائمــة 
  الدخل األولية الموحدة. 

  
  االستثمارات

لــق بهــذه األوراق الماليــة، وتظهــر األوراق تصــنف االســتثمارات فــي األوراق الماليــة وفقــا لنيــة المجموعــة فيمــا يتع
المالية التي يتم االحتفاظ بها إلى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة بعد تعديلها بالعالوة أو الخصم ذوي العالقة. 
تدرج األوراق المالية بغرض المتـاجرة بالقيمـة العادلـة، وتظهـر األربـاح والخسـائر غيـر المحققـة منهـا ضـمن قائمـة 

األوليـــة الموحـــدة. وتـــدرج األوراق الماليـــة المتاحـــة للبيـــع بالقيمـــة العادلـــة وتظهـــر األربـــاح والخســـائر غيـــر  الـــدخل
وليــة الموحــدة. وعنــدما ال يمكــن تحديــد القيمــة العادلــة، يــتم إدراج هــذه حققــة منهــا ضــمن حقــوق المســاهمين األالم

  مة.األوراق المالية بالتكلفة ناقصا المخصص لقاء االنخفاض في القي
  

  عالن عن توزيعات األرباح.مارات في األوراق المالية عند اإليتم االعتراف باإليرادات من االستث
  

إن الشــركة المرتبطــة هــي المنشــأة التــي تمــارس المجموعــة عليهــا تــأثيرا جوهريــًا مــن خــالل المشــاركة فــي قــرارات 
ائج الشـركات المرتبطـة تظهـر فـي هـذه القـوائم السياسة الماليـة والتشـغيلية الخاصـة بالشـركة المسـتثمر فيهـا. إن نتـ

المالية األولية الموحدة وفقا لطريقة حقوق الملكية.  يتم تخفيض القيمة الدفتريـة لهـذه االسـتثمارات لالعتـراف بـأي 
  انخفاض في قيمة كل من هذه االستثمارات.

  
ليس لهـا أنشـطة تجاريـة أو ال تـزال فـي مرحلـة التطـوير أو ال تتـوفر عنهـا  يتدرج الشركات التابعة والمرتبطة والت

  معلومات بالتكلفة.
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

  عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تـــتم المحاســـبة عـــن عمليـــات تجميـــع المنشـــآت باســـتخدام طريقـــة االســـتحواذ المحاســـبية. وتقـــاس تكلفـــة االســـتحواذ 
بالقيمة العادلـة لمجمـوع العـوض المحـول، وذلـك كمـا فـي تـاريخ االسـتحواذ، باإلضـافة إلـى قيمـة أي مـن حصـص 

قـوم المشـتري بقيـاس حصـص األقليـة األقلية في الشركة المسـتحوذ عليهـا. وبالنسـبة لكـل عمليـة تجميـع منشـآت، ي
في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي الموجودات التي يمكن تحديـدها 

  بذاتها للشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف. 
  

فإنهـــا تقـــوم بتحديـــد مـــدى مالءمـــة تصـــنيف الموجـــودات عنـــدما تقـــوم المجموعـــة باالســـتحواذ علـــى منشـــأة أخـــرى، 
ــًا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصــادية والشــروط ذات الصــلة كمــا فــي  والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة وذلــك وفق

  تاريخ االستحواذ. 
  

يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفـة والتـي تمثـل الفـائض فـي قيمـة العـوض المحـول عـن حصـة المجموعـة فـي القيمـة 
العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتها. أما إذا كانت قيمة العوض أقل مـن القيمـة 

واذ عليهـا، فـإن الفـرق فـي هـذه الحالـة يـدرج مباشـرًة فـي العادلة لصـافي موجـودات الشـركة التابعـة التـي تـم االسـتح
  قائمة الدخل األولية الموحدة. 

  
بعد االعتراف المبدئي ،  تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصـًا أي خسـائر متراكمـة ناشـئة عـن انخفـاض القيمـة. ولغـرض 
اختبـــار انخفـــاض القيمـــة، يـــتم توزيـــع الشـــهرة المكتســـبة مـــن خـــالل عمليـــات تجميـــع المنشـــآت، وذلـــك مـــن تـــاريخ 

مـن الوحـدات المولـدة للنقـد والتـي مـن  وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعاتاالستحواذ، إلى كل 
المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبـات األخـرى 

  . للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات
  

وحــدة، يــتم إدراج عنــدما تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة توليــد النقــد ويــتم اســتبعاد جــزءا مــن العمليــات ضــمن تلــك ال
الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة فـي القيمـة الدفتريـة للعمليـات المسـتبعدة وذلـك عنـد تحديـد الـربح أو الخسـارة 
الناتجة عن استبعاد العمليـات. يـتم قيـاس الشـهرة المسـتبعدة فـي هـذه الحالـة علـى أسـاس القيمـة النسـبية للعمليـات 

حـدة توليـد النقـد. وعنـد بيـع الشـركات التابعـة، يـتم االعتـراف بـالفرق بـين سـعر المحتفظ به مـن و  المستبعدة والجزء
  . البيع وصافي الموجودات زائدًا فروقات الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة الدخل األولية الموحدة
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

  االنخفاض الدائم في قيمة الموجودات غير المتداولة 
الدفتريـة للممتلكـات واآلالت والمعـدات واألصـول غيـر تقوم المجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بمراجعة القـيم 

المتداولة األخرى للتأكد من عدم وجود مؤشـر يـدل علـى انخفـاض فـي قيمــة تلـك األصـول. وفـي حالـة وجـود هـذا 
المؤشـر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتلك األصول للتوصـل إلـى قيمـة االنخفـاض فـي األصـول (إن وجـد). 

قــدرة المجموعــة علــى تقــدير القيمــة القابلــة لالســترداد لقــيم أحــد األصــول، تقــوم المجموعــة بتقــدير  وفــي حالــة عــدم
  القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاجية التي يعود إليها ذلك األصل.

  
دما تكـون القيمـة يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) لتسـاوي القيمـة القابلـة لالسـترداد عنـ

القابلــة لالســترداد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة. ويعتــرف بالخســارة الناشــئة عــن االنخفــاض فــي القيمــة كمصــروف عنــد 
  تكبدها. 

  
يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقـدير القيمـة القابلـة لالسـترداد للوحـدة المولـدة للنقـد (أو مجموعـة الوحـدات 

إليهــا الشـهرة. وعنـدما تكــون القيمـة القابلــة لالسـترداد للوحـدة المولــدة للنقـد (أو مجموعــة  المولـدة للنقـد) التــي تنتمـي
الوحدات المولدة للنقد) أقل من القيمة الدفتريـة للوحـدة المولـدة للنقـد (أو مجموعـة الوحـدات المولـدة للنقـد) التـي تـم 

القيمـة. علمـًا بأنـه ال يمكـن عكـس  تخصيص شهرة إليها، يتم االعتـراف بـذلك كخسـارة ناشـئة عـن االنخفـاض فـي
  الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة والمتعلقة بالشهرة في الفترات الالحقة.

  
وعند عكس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة 

اد بشــرط أال تتعــدى هـذه الزيــادة القيمــة الدفتريــة فيمــا لــو لــم يــتم تخفــيض للنقـد) إلــى القيمــة المعدلــة القابلــة لالســترد
قيمــة األصــل (أو الوحــدة المولــدة للنقــد) فــي الســنوات الســابقة. ويــتم االعتــراف بعكــس قيــد الخســارة الناشــئة عــن 

  االنخفاض في القيمة كإيرادات عند تحديدها.
  

  الزكاة وضريبة الدخل
ة الزكويــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويجنــب مخصــص يجنــب مخصــص للزكــاة وفقــا لألنظمــ

لضــــريبة الــــدخل وفقــــا للقــــوانين الضــــريبية المعمــــول بهــــا فــــي الــــدول األجنبيــــة التــــى تعمــــل بهــــا الشــــركات التابعــــة 
الـــدخل  للمجموعـــة. تقيـــد المطلوبـــات مباشـــرة فـــي قائمـــة الـــدخل األوليـــة الموحـــدة. وتـــدرج الزكـــاة المحملـــة وضـــريبة

قليـة ضـمن بنـد حقـوق األقليـة. أمـا المبـالغ اإلضـافية، إن وجـدت ، والتـي قـد تصـبح المحملة علـى حملـة أسـهم األ
  مستحقة عند استكمال ربط ما، فتدرج في الحسابات في السنة التي يستكمل الربط خاللها.
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  

  )  السياسات المحاسبية الهامة ( تتمه )٢(
  

التقــديري يحتســب مخصــص الزكــاة وضــريبة الــدخل للفتــرة األوليــة علــى أســاس مخصــص الزكــاة وضــريبة الــدخل 
للســنة ككــل. ويــتم فــي نهايــة الســنة قيــد الفــرق بــين المخصــص المجنــب خــالل الفتــرة األوليــة والمخصــص الفعلــي 

  . للفترة على أساس احتساب الزكاة وضريبة الدخل المفصل في نهاية السنة
  

  ربحية السهم
لقائمة، والذي بلـغ خـالل األسهم اعلى المتوسط المرجح لعدد للسهم بقسمة صافي الربح للفترة يتم احتساب الربح 

  ). ٢٠١٢مليون سهم عام  ٦٠مليون سهم (  ٦٠،  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في الفترة 
  

يتم احتساب ربحية السهم من العمليات الرئيسـية المسـتمرة بقسـمة الـربح مـن العمليـات بعـد خصـم الزكـاة وضـريبة 
شركات مرتبطة وحقوق الملكية غير المسيطرة للفترة الدخل والمصاريف المالية وصافي حصة الشركة في خسارة 

  على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
  

يــتم احتســاب ربحيــة الســهم مــن العمليــات األخــرى بقســمة اإليــرادات األخــرى للفتــرات علــى المتوســط المــرجح لعــدد 
  األسهم القائمة.

 
  التقارير القطاعية

المجموعة والتي تقوم باإلنتاج أو تقـديم خـدمات وهـي مـا يسـمى (بالقطاعـات يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في 
نتـاج أو تقـديم الخـدمات فـي نطـاق بيئـة اقتصـادية محـددة وهـي مـا يسـمى حسب األنشطة)، أو تلك التي تقوم باإل

افع ومنافعه المختلفة عن مخـاطر ومنـ مخاطرة(بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية)، على أن يكون لكل قطاع 
  القطاعات األخرى.
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل

  
  تحليل القطاعيال )٣(

  
  : تحليل المبيعات والربح / (الخسارة) من العمليات الرئيسية وصافي الموجودات حسب النشاط(أ) فيما يلي 

  
  ت السعوديةريـاالبآالف ال    

  الربح / (الخسارة)   المبيعات
 صافي الموجودات  من العمليات الرئيسية

 يونيو٣٠ –يناير  ١ يونيو٣٠ –يناير  ١  يونيو٣٠ –يناير ١ 
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

         (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)
 ٤٤٧,٢٨٨ ٥٠١,١١٩ ٨٢,٢٨١ ٩٦,٥١٩  ٨٨٧,٢٦٣ ١,١٢٣,١٥٣ صناعة المكيفات
 ٧٨٢,٩٧٩ ٨٨٦,٥١٢ ٤٨,٣٢١ ٨٣,٩٤٤  ١,٣١٠,٦٠١ ١,٣٠٥,٦٨٠ صناعة الحديد

 ١١٣,٣٤٠ ١٢٠,٥٩١ ٣٣,٨٣١ ١٨,٣٩٨  ١٨١,٣٣٣ ١٤٧,٠٣٥ المواد العازلةصناعة 
 ٥٤,٢٨٠ ٣٠,٦٩٧ ٥,٤٩٥ ٤,٧٣٢  ٦٧,٦٩٢ ٩٤,٩٥٤ الخرسانة

 )٩,٥٢٨( )٢٣,٥٧١( )٢,٣٠٣( )٨,٥٧٤(  ـ     ٣,١٥٢ المركز الرئيسي
 ١,٣٨٨,٣٥٩ ١,٥١٥,٣٤٨ ١٦٧,٦٢٥ ١٩٥,٠١٩  ٢,٤٤٦,٨٨٩ ٢,٦٧٣,٩٧٤ 

  
  : (خسارة) من العمليات الرئيسية حسب الموقع الجغرافي / (ب) فيما يلي تحليل المبيعات والربح

  
  ت السعوديةريـاالبآالف ال              

  من (الخسارة) الربح  المبيعات
 العمليات الرئيسية

 يونيو٣٠ –يناير ١  يونيو٣٠ –يناير  ١ 
٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)
        المملكة العربية السعودية:

 ١٢٨,٢٢١  ١٤٨,٣٤٥  ١,٦٣٩,٧٩٠  ١,٨٦٣,٣٤٣ مبيعات محلية    
 ٢٩,٦٥٩  ٢١,٥٧١  ٤٤٠,٣٧٦  ٢٩٠,٧٤٨ مبيعات تصدير    

 ٦,٣١٤  ١٩,٨٠١  ٢٠٧,٠٤٧  ٣٦٠,٩٢٧ دول آسيوية أخرى
 ٣,٤٣١  ٦,١٠٦  ١٥٩,٦٧٦  ١٥٤,١٦٩ دول إفريقية
 ـ      )٨٠٤(  ـ      ٤,٧٨٧ دول أوروبية

 ١٦٧,٦٢٥  ١٩٥,٠١٩  ٢,٤٤٦,٨٨٩  ٢,٦٧٣,٩٧٤ 
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في ثالثة اشهر وللستة اشهر لل
  
  
  توزيعات االرباح )٤(

 ٢٠١٢ســعودي للســهم عــن العــام  ريـــال ٠,٧٥، وزعــت الشــركة االم توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع ٢٠١٣فــي عــام 
مليــون  ٤٥ســعودي للســهم بإجمــالي مبلــغ  ريـــال ٠,٧٥: بواقــع  ٢٠١٢ســعودي ( ريـــالمليــون  ٤٥بإجمــالي مبلــغ 

  .) ٢٠١١سعودي عن العام  ريـال
  
  االلتزامات المحتملة )٥(

يونيو  ٣٠سعودي ( ريـالمليون  ٩٨٨ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  ٢٠١٣ يونيو ٣٠لدى المجموعة كما في 
  . سعودي) صدرت في سياق األعمال العادية للمجموعة ريـالمليون  ٩٩٣: ٢٠١٢
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