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  )غیر مدققة( قائمة المركز المالي األولیة الموحدة
        آالف الریاالت السعودیة    م ٣٠/٠٦/٢٠٠٨كما في 

  
  )غیر مدققة(قائمة التدفق النقدي األولیة الموحدة 

    
  آالف الرياالت السعودية 

    البیان    ٣٠/٠٦/٢٠٠٧    ٣٠/٠٦/٢٠٠٨
  ٠١/٠١/٠٨من 
  ٣٠/٠٦/٠٨إلى 

  
  ٠١/٠١/٠٧من 
  ٣٠/٠٦/٠٧ إلى

  البيان  

  التدفق النقدي من أنشطة التشغیل            األصول المتداولة        
  صافي الربح بعد الزكاة    ١٠٢٫٦٤٧    ١٢٣٫٤١٧    المخزون     ١٫٤٩٣٫٩٥٤    ١٫٦٩٩٫٨٩٩
  استھالكات    ٣١٫٨٧٩    ٥١٫١٩٩    مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرىأوراق قبض و     ١٫٠٩٩٫٤٣٠    ١٫٥٤٢٫٤٩٥

  مخصص الزكاة    ٨٫٣٥٠    ٩٫٠٦٠    مستحقات من جھات منتسبة    ٨٫٨٦١    ١٩٫٤٥٨
ومعدات  ممتلكات ومصنع دمن استبعا) ربح ( خسارة     )١٤(    ٣٢     و ما في حكمھنقد    ١٨١٫٢٨٩    ٢٥٥٫٦٢١

   بالصافي.حقوق األقلیة     ٩٫٢٣٥    ١١٫٨١٦    مجموع األصول المتداولة    ٢٫٧٨٣٫٥٣٤    ٣٫٥١٧٫٤٧٣
  إطفاء مصاریف مؤجلة    ٦٥٩    ٢٫٠٣٩    ةالمطلوبات المتداول        

  المخزون    )٣٣٦٫٦٦٧(    )٧٢٫٤٦٠(    دائنون وأوراق دفع  ومصروفات مستحقة    ٦٧١٫٩٩٦    ٨٨١٫٣٠٣
  مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى    )١٢٦٫٣٩٤(    )٤١٣٫٦٠٩(    تمویالت مرابحة وتورق    ١٫٥٥٨٫١٩٩    ٢٫٢٥١٫٩٩٠

  دائنون ومصروفات مستحقة    )١١٫٩٨٧(    ٣١٩٫٣٢٣    بةمبالغ مستحقة لجھات منتس    ٤٫٤٨٥    ٧٫٢٩٠
   بالصافي.مخصص مكافآت نھایة الخدمة     ٩٫٦٥١    ٢٠٫٧١٦    دفعات مقدمة من عمالء    ١٩٨٫٣٤٦    ٣٥٨٫٦٢١
  زكاة مدفوعة    )٩٫٤١٤(    )٥٫٥٢٠(    قسط جاري من قرض طویل األجل    ٢١٫٤٥٧    ١٦٫٢٦٧
  المستخدم في األنشطة التشغیلیةصافي النقد     )٣٢٢٫٠٥٥(    ٤٦٫٠١٣    روض بنكیةحسابات مكشوفة لدى البنوك وق    ٤٤٫٥٣٥    ٨٦٫٨٤٦

                      
  التدفق النقدي من األنشطة االستثماریة            مجموع المطلوبات المتداولة    ٢٫٤٩٩٫٠١٨    ٣٫٦٠٢٫٣١٧

  ات وآالت ومعداتشراء ممتلك    )٦٩٫٦٦٦(    )٢٠٦٫٠٩٠(    موجــودات  المتداولةالhصافي      ٢٨٤٫٥١٦    )٨٤٫٨٤٤(
   بالصافي.تملك أصول متعلقة بشركة تابعة     ـ   ـ   ـ    )٢٠٫١٣٨(    الموجودات غیر المتداولة         

  المتحصل من بیع ممتلكات وآالت    ٢٨٤    ٣    ممتلكات ومصنع ومعدات    ٤٨٢٫٤٢٤    ١٫٠٠٥٫١٥٢
  استثمارات    )٣٧٫٤١٧(    )٩٨٫٥٥٠(     استثمارات    ١٨٦٫٠٨٠    ٢١٥٫٠٦٧
  الشھرة التجاریة    ـ   ـ   ـ    )٣٤٫٥٤٨(    الشھرة التجاریة    ٢٧٫٧٣٠    ٦٢٫٢٧٨
  مصروفات مؤجلة متكبدة    )٣٩(    )١٤٫٠٦٢(    مصروفات مؤجلة    ٩٫٦٤٠    ٢٨٫٤٣٩

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة    )١٠٦،٨٣٨(    )٣٧٣٫٣٨٥(    مجموع الموجودات غیر المتداولة     ٧٠٥٫٨٧٤    ١٫٣١٠٫٩٣٦
              صافي الموجودات     ٩٩٠٫٣٩٠    ١٫٢٢٦٫٠٩٢

  التدفق النقدي من أنشطة التمویل            المساھمین وحقوق األقلیة وحقوق المطلوبات غیر المتداولة        

التغیر في قروض قصیرة األجل وتمویالت     ٥٣٨٫٣١٦    ٤١٩٫٥٢٩    :المطلوبات غیر المتداولة           
  مرابحة وتورق

  قروض طویلة  األجلالتغیر في     )١٠٫٤٦٤(    ٢٣٫٣٤٢     نھایة الخدمةمكافآت    ٩٧٫٨٤٢    ١٢٨٫١٢٩
  أرباح مــدفوعة    )٦٧٫٥٠٠(    )٦٧٫٥٠٠(    قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي     ٣١٫٥٢٢    ٥١٫٩٩٨
  حقوق األقلیةالتغیر في     )١٣٫٧٤١(    ٢٢٫٦٠٦    قروض  بنكیة  طویلة  األجل     ٢٧٫٦٣٨    ١٣٫٢٢٢
   التمویلیةالنشاطات صافي النقد من     ٤٤٦٫٦١١    ٣٩٧٫٩٧٧    متداولةالمجموع المطلوبات غیر     ١٥٧٫٠٠٢    ١٩٣٫٣٤٩

   في النقد وما في حكمھالزیادة    ١٧٫٧١٨    ٧٠٫٦٠٥    حقوق المساھمین        

 ملی  ون س  ھم القیم  ة االس  میة لل  سھم    ٤٥(   رأس الم  ال الم  دفوع      ٤٥٠٫٠٠٠    ٤٥٠٫٠٠٠
   ینایر١ –نقد وما في حكمھ في     ١٦١٫٥٧٢    ١٨٦٫٧٢٦     )١إیضاح رقم   ( -)  ریال١٠

   بالصافي–ترجمة عملة الحركة في فرق     ١٫٩٩٩    )١٫٧١٠(    احتیاطي نظامي    ٩٢٫٠٠٩    ١١٤٫٧٣٦
   یونیو٣٠ –في   نقد وما في حكمھ     ١٨١٫٢٨٩    ٢٥٥٫٦٢١    خسارة تحویل عملة عند التوحید    )٦٫٩٥٩(    )٦٫٦٩٠(

               )١إیضاح  ( ة أرباح مبقا    ٢٤٤٫١٧٨    ٣٧٩٫٢٢١
              استثمارات محققة من غیر) خسارة (     )٥٫١٢٢(    )٢٫١١٧(

              مجموع حقوق المساھمین     ٧٧٤٫١٠٦    ٩٣٥٫١٥٠
              حقوق األقلیة     ٥٩٫٢٨٢    ٩٧٫٥٩٣

              والمطلوباتمجموع حقوق المساھمین وحقوق األقلیة     ٩٩٠٫٣٩٠    ١٫٢٢٦٫٠٩٢

                      

لدخل األولیة الموحدة قائمة ا
      آالف الریاالت السعودیة    )غیر مدققة(

  ٠١/٠١/٠٨من 
  ٠١/٠١/٠٧من     ٣٠/٠٦/٠٨إلى 

  ٠١/٠٤/٠٨من     ٣٠/٠٦/٠٧إلى 
  ٠١/٠٤/٠٧من     ٣٠/٠٦/٠٨إلى 

  المسئول المالي األعلى      ٣٠/٠٦/٠٧إلى 

                    
  صافي المبیعات    ٩٥٨٫١٤٨    ١٫٢٨٥٫٩٥٤    ١٫٧٧٣٫٦٠٩    ٢٫٢٩٣٫٨٢٢
  تكلفة المبیعات    ٧٥٧٫٧٣٠    ١٫٠٢١٫٩٥٢    ١٫٤١٢٫٤٨٢    ١٫٨٣٣٫٧٠٣
  مجمل الربح    ٢٠٠٫٤١٨    ٢٦٤٫٠٠٢    ٣٦١٫١٢٧    ٤٦٠٫١١٩

  تخصم المصــروفات                
  مصروفات البیع والتسویق    ٥٩٫٨٩٥    ٧٦٫٤٠٤    ١٠٦٫٩٢٢    ١٣٩٫٣٨٧
  مصروفات إداریة وھندسیة    ٥٥٫٧٥١    ٨٩٫٣٩٤    ١٠٧٫٦٣٨    ١٤٨٫٨٨٦
  ةیالدخل من العملیات الرئیس    ٨٤٫٧٧٢    ٩٨٫٢٠٤    ١٤٦٫٥٦٧    ١٧١٫٨٤٦
  إیرادات أخــرى    ١١٫٤٩٧    ١٧٫٥٠٥    ٢١٫٥١٤    ٢٩٫١٣٨

  تكالیف تمویل    )٢٦٫٣٣٥(    )٢٨٫٢٥٩(    )٤٦٫٩١٧(    )٥٥٫٨٨٨(
  حقوق األقلیة ومستحقات ضریبیة    )٧٫٢٦٥(    )٩٫٦٥٣(    )١٠٫١٦٧(    )١٢٫٦١٩(

  صافى ربح الفترة قبل الزكاة    ٦٢٫٦٦٩    ٧٧٫٧٩٧    ١١٠٫٩٩٧    ١٣٢٫٤٧٧
  مخصص الزكاة    ٤٫٨٧٥    ٤٫٧٤٠    ٨٫٣٥٠    ٩٫٠٦٠

  صافى الربح بعد الزكاة    ٥٧٫٧٩٤    ٧٣٫٠٥٧    ١٠٢٫٦٤٧    ١٢٣٫٤١٧

  
  
  

  عضو مجلس اإلدارة المنتدب
  
  
  
  
  

  رئیس مجلس اإلدارة

    ) ریال سعودي(ربحیة السھم للفترة      ١٫٢٨    ١٫٦٢    ٢٫٢٨    ٢٫٧٤
    ربحیة السھم للعملیات الرئیسیة المستمرة    ١٫٢٨    ١٫٦٢    ٢٫٢٨    ٢٫٧٤

                    

    

    

 



  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ، المملكة العربیة السعودیة٣١٤٢٤ ، الدمام ١٤٤٤١ص ب الخبر ، : المركز الرئیسي

Head Office: Khobar, P.O. Box 14441, Dammam 31424, Kingdom of Saudi Arabia  
  

  م٢٠٠٨ يونيـو  ٠٣ أشهر المنتهية  في الستةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة 
  

  

 الـصادر فـي   ٤٠٧   تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الـوزاري رقـم              )  ١(
ـ    . م١٩٩٨/ ٧ /٨هـ الموافق   ١٤/٣/١٤١٩ تاج وتـسويق وصـيانة مكـــيفات       نشاط الشركة األساسي إنـــــ

مـصنع الزامـل    : و للشركة فروع أساسية بالـدمام وهـي         . الهـــواء والصناعات الحديدية وصــناعة الزجاج      
للمكيفات ومصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للزجاج ، وتمتلك شركات أخرى  في كل من مصر وفيتنـام والنمـسا                    

فـي  % ٥١م  بتملك حصة بواقـع  ٢٠٠٦كما قامت الشركة في بداية عام       . متحدةوإيطاليا والصين واإلمارات العربية ال    
    .بالتالي فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة أفيكو في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الشركة السعودية للمواد العازلة من 

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة) ٢(
  

 تطبق الـشركة الـسياسات    .الموحدةفة التاريخية ومبدأ االستحقاق في إعداد القوائم المالية األولية                تعتمد الشركة مبدأ التكل   
  ـ:المحاسبية اآلتية 

  

والمـسلمة للعمـالء   ) مكيفات ومباني حديدية وزجاج وألياف زجاجية ( تمثل المبيعات قيمة المنتجات المباعة   :  المبيعات.   أ  
  .رادات  العقود حسب نسبة العمل المنجز ويتم إحتساب إي. خالل الفترة 

  

إن الشـركات المسيطر عليها مـن قـبل الشـركة تصنف كشركات تابعة ويـتم            : مبادئ توحيد القوائم المالية األولية       .ب 
ت  وتستبعد عند التوحيد الحسابات والمعـامال      .فيهتوحيدها في هذه القوائم المالية األولية بصرف النظر عن البلد المسجلة            

  .         الهامة فيما بين الشركات 
  

  :يدرج  المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي :   المخزون.ج 
  . تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح -                 المواد الخام                            

   تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائداً المصاريف غير المباشرة - والبضاعة تامة الصنع               األعمال تحت التنفيذ
  .     الخاصة بها                                                     

  

مؤجلة وتطفأ على مدى الفتـرة   تصنف المصاريف التي لها منفعة مستقبلية طويلة األجل كمصاريف          : المصاريف المؤجلة .   د
  .  سنوات ٥بما ال يزيد عن المقدرة لالنتفاع  بها 

  
إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات والتخزين وسـيارات               : المصاريف.  هـ  

  .وإدارية كمصاريف عمومية وتصنف جميع المصاريف األخرى. التسليم وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  
تظهر الممتلكات واآلالت  والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمـة ، ويجـري   : الممتلكات واآلالت والمعدات  .   و

إحتساب االستهالك عليها على أساس العمر االفتراضي المقدر لها حسـب طريقـة القسط الثابت على مدى العمر المقـدر       
تطفأ تكاليف الصيانة الجوهرية التي تتعدى منفعتها السنة الواحدة على سنوات تلك المنفعـة وفقـاً لمرئيـات                 . الالنتفاع به 

  .اإلدارة الفنية للشركة
  

يتم االستدراك في القوائم المالية األولية لمكافأة  نهاية الخدمة الـذي يـستحق للموظـف             :  مكافأة  نهاية الخدمة    استدراك.   ز
خدمته  في الشركة ، على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في الخدمة وفقاً لنظـام العمـل والعمـال    عنــد انتـهاء     

  .السعودي
  

تسجل  المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية خالل السنة بالرياالت السعودية حسب سعر التحويل      :  تحويل العمالت األجنبية  .  ح  
الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بعمالت أجنبية كما فـي تـاريخ قائمـة         السائد عند  إجراء  المعاملة ، ويتم تحويل          

إن األرباح والخسائر الناتجـة عـن       . المركز المالي الموحدة إلى رياالت سعودية حسب األسعار السائدة في ذلك التاريخ             
ت التحويل الناتجة عند توحيـد  القـوائم الماليـة           تسديد وتحويل العمالت األجنبية مشمولة في قائمة الدخل ، ماعدا فروقا          

  .للشركات التابعة األجنبية  فتظهر ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة

٢  
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   ، المملكة العربیة السعودیة٣١٤٢٤ ، الدمام ١٤٤٤١ص ب الخبر ، : المركز الرئیسي

Head Office: Khobar, P.O. Box 14441, Dammam 31424, Kingdom of Saudi Arabia  
  

 التي  يتم شراءها بغير غرض المتاجرة وال بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق               تاالستثماراتظهر  : االستثمارات.  ط  
تحمل التغيرات في القيمـة العادلـة    / تقيد . لة وتدرج ضمن الموجودات الغير متداولة كاستثمارات متاحة للبيع   بالقيمة العاد 

  .على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ويحمل أي إنخفاض دائم في القيمة على قائمة الدخل األولية الموحدة
    

بالكلفة وتخفض االستثمارات باالنخفاض غير المؤقت فـي  % ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن      
   .األرباح تقيد اإليرادات من االستثمارات عند استالم قيمتها،

  

تم عمل جميع التسويات الجوهرية الالزمة  التي رأت إدارة الشركة أهميتهـا لكـي تظهـر                 : التسويات المتعلقة بالفترة  .  ي  
وإن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً          . عدل المركز المالي ونتائج األعمال    القوائم المالية األولية الموحدة ب    

  .دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة 
  

إن الشهرة التجارية تمثل فائض تكلفة الشراء على القيمة العادلة لصافي موجـودات الـشركة التابعـة           : الشهرة التجارية .  ك  
ويتم قياس الشهرة التجارية بعد االعتراف األولي بها على أساس التكلفة بعـد حـسم أيـة           . حديدها بتاريخ الشراء  الممكن ت 

   .خسائر مجمعة ناتجة عن االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية 
  

  :التحليل القطاعي .ل 

دية وتكون متشابهة مـن حيـث       يتم تجميع الوحدات التشغيلية التي تتمتع بنفس الخصائص االقتصا        : على أساس النشاط    ) أ(
المنتجات أو طـــرق اإلنتاج أو فـئات العمالء أو البيئة النظـــامية ، وذلك من وجهـة نظـر اإلدارة ، كقطـاع                    

   .واحد وذلك ألغراض اإلفصاح عن تحليل المبيعات والدخل وصافي الموجودات حسب النشاط في القوائم المالية األولية 
  

يتم تجميع الوحــدات العاملة في المناطق الجغرافية الرئيسية كقطــاع واحد وذلك ألغــراض   : على أساس جغرافي  ) ب(
    .اإلفصاح عن  تحليل المبيعات  والدخل حسب الموقع الجغرافي في القوائم المالية األولية 

  

  

 عدد األسهم القائمة في نهايـة              يتم احتساب الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي دخل الفترة على متوسط     : ربحية السهم . م
  .الفترة 

يتم احتساب ربحية السهم من العمليات الرئيسية المستمرة بتقسيم الربح من العمليات متضمناً مبيعات الخـردة مطروحـاً منـه                    
  .الفترة على متوسط عدد األسهم القائمة خــالل للفترةالمصاريف المالية وحقوق األقلية والزكاة 

  

 ريال سعودي للسهم    ١,٥بناء على اقتراح مجلس اإلدارة القيام بتوزيعات أرباح نقدية بواقع           : توزيعات أرباح نقدية مقترحة   . ن
  . مليون ريال، وافقت الجمعية العمومية على ذلك وتم توزيعها على المساهمين خالل الفترة٦٧,٥وبإجمالي مبلغ وقدره 

  

  

 
 
 
  

  

  

٣  
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  )غیر مدققة (م ٨٢٠٠ یونیو  ٠٣  أشھر المنتھیة  في الستةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة 

  

  :لیل حسب النشاط والموقع الجغرافي التح )٣(
  :          اط من العملیات الرئیسیة   وصافي الموجودات  حسب أوجھ النش) الخسارة ( فیما یلي بیانًا بتحلیل المبیعات والدخل ) أ  ( 
  
  

من العملیات ) الخسارة ( الدخل     المبیعات
  الرئیسیة

  )العجز/( صافي الموجودات   

      یونیــو٣٠   یونیـو٣٠ ینایر إلى ١من    یونیـو ٣٠ ینایر إلى ١من 
٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

  
٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

  
٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

  

  ٣١٥٫٩٨٢    ٣٢٢٫٧٧٨    ٤٣٫٥٨١    ٥٩٫٠٣٨    ٦٥٩٫٢٧٩    ٨٣٩٫٠٩٤  صناعة المكیفات
  ٤٦٣٫٢٢٧    ٥٧٠٫٣٨٦    ٩١٫٤٠٣    ١٠٩٫١٣٥    ١٫٠٤٩٫٤١٤    ١٫٣٢٠٫٨٨٧  صناعة الحدید

  ٨٧٫٧٥٧    ٨٠٫٣٠٥    ١٣٫٣٨٠    ١٤٫٠٧٩    ٦٤٫٩١٦    ٧٦٫٥٧٢  )واأللیاف الزجاجیةالزجاج صناعة  (أخرى

  ـ   ـ   ـ    ٢٥٫٩٤٩    ـ   ـ   ـ    ٣٫٨١٨    ـ   ـ   ـ    ٥٧٫٢٦٩  صناعة الخرسانة
  )٩٢٫٨٦٠(    )٦٤٫٢٦٨(    )١٫٧٩٧(    )١٤٫٢٢٤(    ـ   ـ   ـ    ـ   ــ     المركز الرئیسي

                        

  ٧٧٤٫١٠٦    ٩٣٥٫١٥٠    ١٤٦٫٥٦٧    ١٧١٫٨٤٦    ١٫٧٧٣٫٦٠٩    ٢٫٢٩٣٫٨٢٢  اإلجمالي 
  
  :تحلیل المبیعات والدخل من العملیات الرئیسیة حسب الموقع الجغرافي) ب (

  بآالف الریاالت                                                                                                                    
     العملیات الرئیسیةمن)  الخسارة ( الدخل     المبیعات

     یونیـو٣٠ ینایر إلى ١من      یونیـو٣٠ ینایر إلى ١من 
٧٢٠٠    ٨٢٠٠    ٧٢٠٠    ٨٢٠٠  

  

                  

    ٨٧٫٢٧٢    ١٠١٫١٨٩    ٩٦٦٫١٣٨    ١٫٣٢٧٫١٦٧  داخل المملكة العربیة السعودیة
    ٥٢٫٠٦٨    ٤٩٫٧٩٩    ٥١٦٫٣٦٨    ٥٠٧٫٣٢٧  تصدیر خارج المملكة العربیة السعودیة

    )٢٫٩٤٨(    ٥٢٣    ١٢٥٫٧٦٧    ٢١٨٫٣٥٨  دول أسیویة أخــرى
    ٩٫٨٦٥    ١٨٫١١٣    ١٢٣٫٩٥٩    ١٩٤٫٨٠٣  دول إفریقیة

    ٣١٠    ٢٫٢٢٢    ٤١٫٣٧٧    ٤٦٫١٦٧  أوروبیةدول 
                  

    ١٤٦٫٥٦٧    ١٧١٫٨٤٦    ١٫٧٧٣٫٦٠٩    ٢٫٢٩٣٫٨٢٢  اإلجمالي 
   

م ـلیون ری ال   ) ٦٦٨( ركة  خطـابـات اعتمـادات مســتندیة وضــمانات  قائمــة  بمـ ـبلغ   ــــ  لـدى الش  ٢٠٠٨ یونیــو   ٣٠في   :التزامات محتملة )٤ (
  . ) ٢٠٠٧ یونیو ملیون ریال في ٦٠٨( مال العادیة للشركة صـدرت في سیاق األع)  ریال سعودي  ملیونثمانیة وستون وستمائة( سعودي 

  
  

٤  
  

  بآالف الرياالت
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