
  
 

والشركات التابعة  شركة الزامل لالستثمار الصناعي
  لها

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي
  الحسابات (الفحص المحدود)    

ديسمبر  ٣١للثالثة أشهر والسنة المنتهية في 
٢٠١٣  

   



  
  والشركات التابعة لها شركة الزامل لالستثمار الصناعي

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

  (الفحص المحدود)  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

  صفحـة  جـدول المحتويـات
    

  ١  (الفحص المحدود)  تقرير مراجعي الحسابات
    

  ٣ - ٢  الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 
    

  ٤  الموحدة األوليةقائمة الدخل 
    

  ٦ – ٥  الموحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
    

  ١٥ – ٧  الموحدة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  

   















  
  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
 
  الحالة والنشاطات )١(

للقــرار  تــم تحويــل شــركة الزامــل لالســتثمار الصــناعي ("الشــركة األم") إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة وفقــاً 
م). وكانــت الشــركة األم قبــل ذلــك تعمــل ١٩٩٨يوليــو  ٨هـــ (الموافــق ١٤/٣/١٤١٩بتــاريخ  ٤٠٧الــوزاري رقــم 

كشركة ذات مسؤولية محـدودة تحـت اسـم شـركة الزامـل للمبـاني الحديديـة المحـدودة. وقـد أدرجـت الشـركة األم 
   . م٢٠٠٢فبراير  ٩اول) اعتبارًا من في السوق المالية السعودية (تد رسمياً 

    . ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥ن الشركة األم مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم إ
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم والشركات التابعة لها، والمشار إليهم مجتمعين في هذه القـوائم الماليـة بــ 

المبــاني و مــواد البنــاء وتعــديل وصــناعة  فــي مجــال االنشــاءاتلــول هندســية وتصــاميم حفــي ("المجموعــة") ، 
لتطبيقـــات لالحديديـــة المصـــممة مســـبقا والهياكـــل الحديديـــة ومكيفـــات الهـــواء وانظمـــة الـــتحكم بالبيئـــة المحيطـــة 

/ ومنتجــات الخرســانة مســبقة  التجاريــة والصــناعية والســكنية ، وابــراج االتصــاالت والبــث ، ومعــدات المعالجــة
    صخري ومواد العزل ، ومشاريع الطاقة الشمسية .الصب ، والفيبرجالس والصوف ال

كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي فــرع فــي الــدمام وتتواجــد شــركاتها التابعــة الرئيســية االم الشــركة لــدى 
  .   العربية المتحدة واإلماراتفيتنام والنمسا وايطاليا والهند والصين و  ومصر

  
فـي شـركة صـناعات الخرسـانة الهوائيـة "آسـيكو" مـن حصـتها  ٪ ٢٧,٥ االم باعت الشـركة،  ٢٠١٣في عام 

  سعودي . ريـالمليون  ٠,٢٢ بلغربح حققت (شركة زميلة) و 
  

(إي دي سـي سـي) تـم توحيـده ابتـداءا  الشرقية للتبريـد المركـزي المحـدودةشركة الان استثمار الشركة االم في 
 ٢٠١٣انشطتها التجارية فـي عـام  المحدودة الشركة الشرقية للتبريد المركزيحيث بدأت  ٢٠١٣يناير  ١من 

مليـــون ريــــال  ٧٢,٢٠،   ٢٠١٢ديســـمبر  ٣١وكانـــت صـــافي اصـــول شـــركة (إي دي ســـي ســـي) كمـــا فـــي 
  سعودي .

  
ســـعودي)  ريــــالمليـــون  ٦٠٠: ٢٠١٢ ديســـمبر ٣١ســـعودي ( ريــــالمليـــون  ٦٠٠يبلـــغ رأســـمال الشــــركة األم 

مليــون ســهم قيمــة  ٦٠: ٢٠١٢ ديســمبر ٣١ســعودي ( ريـــال ١٠مليــون ســهم قيمــة كـــل ســهم  ٦٠مقســم علــى 
  .سعودي) ريـال ١٠كل سهم 

  
  السياسات المحاسبية الهامة )٢(

وليــة الموحــدة المرفقــة وفقــا للمعــايير المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة ت القــوائم الماليــة األعــدأ
ـــانونيين.  ن ملخـــص السياســـات المحاســـبية الهامـــة إالســـعودية الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين الق

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

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

  نتائج الفترة األولية
أجــرت المجموعــة كافــة التعــديالت الالزمــة التــي تعتبــر هامــة إلظهــار المركــز المــالي األولــي الموحــد ونتــائج 
األعمال األولية الموحدة بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية. إال أن النتائج المالية األوليـة قـد ال تعتبـر 

  عن السنة ككل.مؤشرًا دقيقًا للنتائج الفعلية 
  
  ساس توحيد القوائم الماليةأ

إن الشـركات التشغيلية المسـيطر عليهـا مــن قــبل الشــركة األم تصـنف كشـركات تابعـة ويـتم توحيـدها فـي هـذه 
القــوائم الماليــة األوليــة بصــرف النظــر عــن البلــد المســجلة فيــه. وتحــذف عنــد التوحيــد الحســابات والمعــامالت 

بـــين الشـــركات، بينمـــا تـــتم المحاســـبة عـــن الشـــركات التابعـــة التـــي مـــا زالـــت فـــي مرحلـــة الداخليـــة الهامـــة فيمـــا 
  التأسيس بطريقة التكلفة.

  
  استخدام التقديرات 

يتطلــب إعــداد القــوائم الماليــة األوليــة الموحــدة، طبقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا، اســتخدام التقــديرات 
ت والمطلوبات المصرح بهـا واإلفصـاح عـن الموجـودات والمطلوبـات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودا

ل فتــرة المحتملــة فــي تــاريخ القــوائم الماليــة األوليــة الموحــدة ومبــالغ اإليــرادات والمصــاريف المصــرح عنهــا خــال
  .القوائم المالية

  
  عتراف بااليراداتاال
المقدمة واألعمال المنفذة من قبل مثل صافي المبيعات قيمة البضاعة المفوترة الموردة والخدمات ت

المجموعة 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
  

ضمن الدفعات المقدمة والمدينين اآلخرين والمبالغ االنجاز عن فواتير بالزيادة  يراداتويفصح عن اال
عن  الصادرة زيادةالمدفوعة مقدما في قائمة المركز المالي األولية الموحدة. بينما يتم اإلفصاح عن الفواتير 

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

  
  المخزون 

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

المصاريف غير تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائدًا   -  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
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

  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 رســوم القــروض المدفوعــة مقــدما تتعلــق بقــروض صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي ويــتم إطفاؤهــا علــى 
ذلــك) حتــى عنــد امكانيــة تم رســملة اإلطفــاء كجــزء مــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ (مــدى فتــرة القــروض. يــ

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

  المصاريف 
وســيارات  إن مصــاريف البيــع والتوزيــع هــي تلــك التــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد بمــوظفي المبيعــات والتخــزين

التوصــيل وكــذلك مخصــص الــديون المشــكوك فــي تحصــيلها. وتصــنف كافــة المصــاريف األخــرى، فيمــا عــدا 
  األعباء المالية، كمصاريف عمومية وٕادارية.

  
  والمعدات / االستهالك والمصنعالممتلكات 

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

ى مدى رى وفقا لمعدالت يتم احتسابها لشطب تكلفة كل الموجودات علـــــــوالمعدات األخ والمصنعالممتلكات 
  . ةدر أعمارها اإلنتاجية المق

  
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
التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم يجنب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقا لعقود 

وتقوم الشركات التابعة األجنبية بتجنيب مخصص وفقًا ألنظمة  المجمعة كما بتاريخ قائمة المركز المالي.
  الدول التي تعمل فيها.
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

  العمالت األجنبية
ت الســعودية بأســعار التحويــل الســائدة وقــت حــدوث ريـــاالتســجل المعــامالت التــي تــتم بــالعمالت األجنبيــة بال
والمطلوبــــات النقديـــة المســـجلة بــــالعمالت األجنبيـــة بأســــعار المعامــــالت. ويعـــاد تحويـــــل أرصـــدة الموجـــودات 

  التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .  تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل األولية الموحدة.
  

ت ســعودية بأســعار التحويــل الســائدة بتــاريخ قائمــة ريـــاالإلــى  التابعــة األجنبيــة شــركاتتتــرجم القــوائم الماليــة لل
المركـــز المـــالي بالنســـبة للموجـــودات والمطلوبـــات، وبمتوســـط ســـعر التحويـــل بالنســـبة لإليـــرادات والمصـــاريف 

باألسـعار التاريخيـة. تقيـد  ، ه بقاسـتق الملكيـة فيمـا عـدا األربـاح المعناصـر حقـو واألرباح والخسائر. وتسـجل 
تسويات الترجمة كبنـد مسـتقل ضـمن قائمـة حقـوق المسـاهمين الموحـدة. وتحمـل الخسـارة الدائمـة الناشـئة عـن 

  الترجمة في قائمة الدخل األولية الموحدة. 
  

  االستثمارات
يـة، وتظهـر األوراق تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية المجموعة فيما يتعلق بهـذه األوراق المال

الماليــة التــي يــتم االحتفــاظ بهــا إلــى تــاريخ االســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة بعــد تعــديلها بــالعالوة أو الخصــم ذوي 
العالقة. تدرج األوراق المالية بغـرض المتـاجرة بالقيمـة العادلـة، وتظهـر األربـاح والخسـائر غيـر المحققـة منهـا 

رج األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة وتظهــر األربــاح ضــمن قائمــة الــدخل األوليــة الموحــدة. وتــد
وليـــة الموحـــدة. وعنـــدما ال يمكـــن تحديـــد القيمـــة حققـــة منهـــا ضـــمن حقـــوق المســـاهمين األوالخســـائر غيـــر الم

  . العادلة، يتم إدراج هذه األوراق المالية بالتكلفة ناقصا المخصص لقاء االنخفاض في القيمة
  

  . عالن عن توزيعات األرباحمارات في األوراق المالية عند اإلإليرادات من االستثيتم االعتراف با
  

ة هـي المنشـأة التـي تمـارس المجموعـة عليهـا تـأثيرا جوهريـًا مـن خـالل المشـاركة فـي قـرارات زميلـإن الشـركة ال
تظهر فـي هـذه القـوائم ة زميلالسياسة المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة المستثمر فيها. إن نتائج الشركات ال

المالية األولية الموحدة وفقا لطريقة حقوق الملكية.  يتم تخفـيض القيمـة الدفتريـة لهـذه االسـتثمارات لالعتـراف 
  . بأي انخفاض في قيمة كل من هذه االستثمارات

  
لــيس لهــا أنشــطة تجاريــة أو ال تــزال فــي مرحلــة التطــوير أو ال تتــوفر  ية والتــزميلــتــدرج الشــركات التابعــة وال
  . عنها معلومات بالتكلفة
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في للثالثة اشهر والسنة 

  
  

  عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تتم المحاسـبة عـن عمليـات تجميـع المنشـآت باسـتخدام طريقـة االسـتحواذ المحاسـبية. وتقـاس تكلفـة االسـتحواذ 
بالقيمـــة العادلـــة لمجمـــوع العـــوض المحـــول، وذلـــك كمـــا فـــي تـــاريخ االســـتحواذ، باإلضـــافة إلـــى قيمـــة أي مـــن 

قــوم المشــتري بقيــاس حصــص األقليــة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا. وبالنســبة لكــل عمليــة تجميــع منشــآت، ي
حصــــص األقليــــة فــــي الشــــركة المســــتحوذ عليهــــا إمــــا بالقيمــــة العادلــــة أو بنســــبة الحصــــة فــــي قيمــــة صــــافي 
الموجــودات التــي يمكــن تحديــدها بــذاتها للشــركة المســتحوذ عليهــا. وتــدرج تكــاليف االســتحواذ المتكبــدة ضــمن 

  المصاريف. 
  

فإنهــا تقــوم بتحديــد مــدى مالءمــة تصــنيف الموجــودات عنــدما تقــوم المجموعــة باالســتحواذ علــى منشــأة أخــرى، 
والمطلوبات المالية المقتناة وذلك وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشـروط ذات الصـلة كمـا فـي 

  تاريخ االستحواذ. 
  

يــتم قيــاس الشــهرة مبــدئيًا بالتكلفــة والتــي تمثــل الفــائض فــي قيمــة العــوض المحــول عــن حصــة المجموعــة فــي 
القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتها. أما إذا كانت قيمة العوض أقـل 

واذ عليهــا، فــإن الفــرق فــي هــذه الحالــة مــن القيمــة العادلــة لصــافي موجــودات الشــركة التابعــة التــي تــم االســتح
  يدرج مباشرًة في قائمة الدخل األولية الموحدة. 

  
بعـــد االعتـــراف المبـــدئي ،  تقـــاس الشـــهرة بالتكلفـــة ناقصـــًا أي خســـائر متراكمـــة ناشـــئة عـــن انخفـــاض القيمـــة. 

ت، وذلـك مـن ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسـبة مـن خـالل عمليـات تجميـع المنشـآ
وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقـد أو مجموعـات مـن الوحـدات المولـدة للنقـد تاريخ االستحواذ، إلى كل 

والتــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــات تجميــع المنشــآت بصــرف النظــر عــن تخصــيص الموجــودات أو 
  . المطلوبات األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات

  
ندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءا من العمليات ضمن تلك الوحدة، يـتم إدراج ع

الشـــهرة المرتبطـــة بالعمليـــات المســـتبعدة فـــي القيمـــة الدفتريـــة للعمليـــات المســـتبعدة وذلـــك عنـــد تحديـــد الـــربح أو 
دة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة المستبع

المحــتفظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد. وعنــد بيــع الشــركات التابعــة، يــتم االعتــراف  للعمليــات المســتبعدة والجــزء
بالفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدًا فروقـات الترجمـة المتراكمـة والشـهرة فـي قائمـة الـدخل األوليـة 

  . الموحدة
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

  االنخفاض الدائم في قيمة الموجودات غير المتداولة 
بتاريخ كـل قائمـة مركـز مـالي بمراجعـة القـيم الدفتريـة للممتلكـات واآلالت والمعـدات واألصـول تقوم المجموعة 

غير المتداولـة األخـرى للتأكـد مـن عـدم وجـود مؤشـر يـدل علـى انخفـاض فـي قيمــة تلـك األصـول. وفـي حالـة 
النخفـــاض فـــي وجـــود هـــذا المؤشــــر، يـــتم تقـــدير القيمـــة القابلـــة لالســـترداد لتلـــك األصـــول للتوصـــل إلـــى قيمـــة ا

األصول (إن وجد). وفـي حالـة عـدم قـدرة المجموعـة علـى تقـدير القيمـة القابلـة لالسـترداد لقـيم أحـد األصـول، 
  تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاجية التي يعود إليها ذلك األصل.

  
لنقــد) لتســاوي القيمــة القابلــة لالســترداد عنــدما تكــون يــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو الوحــدة المولــدة ل

ـــة لالســـترداد أقـــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة. ويعتـــرف بالخســـارة الناشـــئة عـــن االنخفـــاض فـــي القيمـــة  القيمـــة القابل
  كمصروف عند تكبدها. 

  
مجموعـــة يـــتم تحديـــد االنخفـــاض فـــي قيمـــة الشـــهرة بتقـــدير القيمـــة القابلـــة لالســـترداد للوحـــدة المولـــدة للنقـــد (أو 

الوحـدات المولـدة للنقــد) التـي تنتمـي إليهــا الشـهرة. وعنـدما تكــون القيمـة القابلـة لالســترداد للوحـدة المولـدة للنقــد 
(أو مجموعـــة الوحـــدات المولـــدة للنقـــد) أقـــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة للوحـــدة المولـــدة للنقـــد (أو مجموعـــة الوحـــدات 

العتـراف بـذلك كخسـارة ناشـئة عـن االنخفـاض فـي القيمـة. المولدة للنقد) التي تم تخصيص شـهرة إليهـا، يـتم ا
  علمًا بأنه ال يمكن عكس الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة والمتعلقة بالشهرة في الفترات الالحقة.

  
وعند عكـس الخسـارة الناشـئة عـن االنخفـاض فـي القيمـة الحقـًا، يـتم زيـادة القيمـة الدفتريـة لألصـل (أو الوحـدة 

لنقد) إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفتريـة فيمـا لـو لـم يـتم المولدة ل
تخفــيض قيمــة األصــل (أو الوحــدة المولــدة للنقــد) فــي الســنوات الســابقة. ويــتم االعتــراف بعكــس قيــد الخســارة 

  الناشئة عن االنخفاض في القيمة كإيرادات عند تحديدها.
  

  ضريبة الدخلالزكاة و 
يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية. ويجنـب مخصـص 
لضــريبة الــدخل وفقــا للقــوانين الضــريبية المعمــول بهــا فــي الــدول األجنبيــة التــى تعمــل بهــا الشــركات التابعــة 

الـدخل  وحـدة. وتـدرج الزكـاة المحملـة وضـريبةللمجموعة. تقيد المطلوبات مباشـرة فـي قائمـة الـدخل األوليـة الم
. أمـا المبـالغ اإلضـافية، إن  الملكيـة غيـر المسـيطرة ضـمن حقـوقالمساهمين غيـر المسـيطرين المحملة على 

وجدت ، والتي قد تصبح مستحقة عند استكمال ربط ما، فتدرج في الحسابات في السـنة التـي يسـتكمل الـربط 
  خاللها.
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  الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لهاشركة 

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  

التقـديري يحتسب مخصص الزكاة وضريبة الدخل للفترة األولية على أساس مخصص الزكاة وضـريبة الـدخل 
للسنة ككل. ويتم في نهاية السنة قيد الفرق بين المخصص المجنب خـالل الفتـرة األوليـة والمخصـص الفعلـي 

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

  ربحية السهم
لقائمـة، والـذي بلـغ سـهم اعلـى المتوسـط المـرجح لعـدد األللسهم بقسـمة صـافي الـربح للفتـرة يتم احتساب الربح 

  ). ٢٠١٢مليون سهم عام  ٦٠مليون سهم (  ٦٠،  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١المنتهية في ة سنخالل ال
  

الزكــاة تعــديلها بيــتم احتســاب ربحيــة الســهم مــن العمليــات الرئيســية المســتمرة بقســمة الــربح مــن العمليــات بعــد 
خسارة شركات مرتبطـة وحقـوق الملكيـة  ربح / وضريبة الدخل والمصاريف المالية وصافي حصة الشركة في

  غير المسيطرة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
  

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

 
  التقارير القطاعية

ـــة  ـــديم خـــدمات وهـــي مـــا يســـمى يمثـــل القطـــاع وحـــدة قابل ـــاج أو تق ـــوم باإلنت ـــد فـــي المجموعـــة والتـــي تق للتحدي
نتاج أو تقديم الخدمات في نطـاق بيئـة اقتصـادية محـددة (بالقطاعات حسب األنشطة)، أو تلك التي تقوم باإل

ومنافعـه المختلفـة  مخـاطرةوهي ما يسمى (بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية)، على أن يكون لكـل قطـاع 
  ن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.ع
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  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  تحليل القطاعيال )٣(

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

  
  

  الربح / (الخسارة)   المبيعات
 من العمليات الرئيسية

  
 صافي الموجودات 

 ديسمبر ٣١ ديسمبر ٣١يناير الى  ١  ديسمبر ٣١يناير الى  ١ 
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  ( بآالف الريـاالت السعودية )  ( بآالف الريـاالت السعودية )   ( بآالف الريـاالت السعودية )
         (مدققة) (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)  (مدققة) (غير مدققة)

 ٤٦١,٧١٧   ٦٢٩,٥٦١   ١٩١,٤٤٤   ١٨٥,٩٣١   ٢,١٨٤,٥٦٣  ٢,٣٥٢,٣٦٥ صناعة المكيفات
 ٨٥١,٤٥١   ٩٢٠,٦٨٦   ١٤٤,٤٨٥   ١٩٤,٧٥٩   ٢,٦٨٩,٣٦٤  ٢,٦٨٨,٨٩٨ الحديدصناعة 

 ١١٤,٦٧٢   ٩٥,٩٨٨   ٤٠,٢٨٢   ٢٣,٩٩٤    ٣٢٢,٩٧٠  ٢٩٢,٢٠٤ صناعة المواد العازلة
 ٢٩,٥٩٢   ٢٧,٤٤٨   ١٣,٦٩٥   ١,٤٠٧    ١٥٦,٤٤٤  ١٨١,٢٠٧ الخرسانة

 )٨,٢٥٢(  )٦٤,٧٧٩(  )٢٤,٧١٢(  )٢٠,٩٩٦(   ١,٥٣٣  ٧,١٦٧ المركز الرئيسي
 ١,٤٤٩,١٨٠   ١,٦٠٨,٩٠٤  ٣٦٥,١٩٤   ٣٨٥,٠٩٥    ٥,٣٥٤,٨٧٤  ٥,٥٢١,٨٤١ 

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

  
  

 المبيعات
  من (الخسارة)/  الربح

 العمليات الرئيسية
 ديسمبر ٣١ –يناير ١ ديسمبر ٣١ –يناير  ١ 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
  ( بآالف الريـاالت السعودية )  السعودية )( بآالف الريـاالت 

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

 ٢٧٣,١٦٣  ٢٩٦,١٣٥  ٣,٥١٢,٩٤٩ ٤,١٠٨,٨٥٢ مبيعات محلية    
 ٥٤,٨٠٢  ٣٨,١٥٨  ٨٣٨,١٦٣ ٤٨٥,٠٧٤ مبيعات تصدير    

 ٢٥,٣٨٩  ٣٦,١٠٥  ٦٧٧,٦٨٣ ٦٠٨,٤١٥ دول آسيوية أخرى
 ١٢,٦١٤  ١٥,٧٨١  ٣١٠,٩٨٠ ٣١٠,٢٧٠ دول إفريقية
 )٧٧٤( )١,٠٨٤( ١٥,٠٩٩ ٩,٢٣٠ دول أوروبية

 ٣٦٥,١٩٤  ٣٨٥,٠٩٥  ٥,٣٥٤,٨٧٤ ٥,٥٢١,٨٤١ 
        

  
- ١٤  -  



  
  شركة الزامل لالستثمار الصناعي والشركات التابعة لها

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للثالثة اشهر والسنة المنتهية في 

  
  
  توزيعات االرباح )٤(

ســـعودي للســـهم عـــن العـــام  ريــــال ٠,٧٥، وزعـــت الشـــركة االم توزيعـــات أربـــاح نقديـــة بواقـــع ٢٠١٣فـــي عـــام 
ســعودي للســهم بإجمــالي مبلــغ  ريـــال ٠,٧٥: بواقـع  ٢٠١٢ســعودي ( ريـــالمليــون  ٤٥بإجمـالي مبلــغ  ٢٠١٢
، وزعـــت الشـــركة االم توزيعـــات  ٢٠١٣فـــي عـــام كمـــا انـــه   .) ٢٠١١ســـعودي عـــن العـــام  ريــــالمليـــون  ٤٥

 ٢٠١٣عــن العــام  مليــون ريـــال ســعودي ٤٥ بمبلــغ باجمــالي للســهم ريـــال ســعودي ٠,٧٥اربــاح اوليــة بواقــع 
  ) .٢٠١٢عن العام  مليون ريـال سعودي ٤٥بمبلغ  باجمالي للسهم ل سعوديريـا ٠,٧٥: بواقع  ٢٠١٢(

  
  االلتزامات المحتملة )٥(

 ٣١سعودي ( ريـالمليون  ١,١٠٤ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١لدى المجموعة كما في 
  .ادية تيعسعودي) صدرت في سياق األعمال اال ريـالمليون  ٩٩٥: ٢٠١٢ ديسمبر

  
  الفترة االوليةنتائج  )٦(

  . كلك سنةلا عن عملياتال لنتائجدقيقا مؤشرا غير مدققة ولذلك ال تعتبر  ان نتائج الفترة األولية
  
  ارقام المقارنة )٧(

  . ٢٠١٣لتتفق مع العرض للعام  ٢٠١٢جرى اعادة تبويب بعض ارقام العام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                      

  
  

- ١٥  -  




