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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٢/١٢/٣١
السادة /مساھمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته...
 (١مقدمة:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض في ه كاف ة نش اطات ش ركة الزام ل لالس تثمار
الص ناعي )الزام ل للص ناعة( واس تثماراتھا داخ ل وخ ارج المملك ة العربي ة الس عودية ،وملخص ا ً ع ن
الوضع العام للشركة خالل العام  ٢٠١٢وذلك من خالل قطاعاتھا الصناعية الخمس ة :التكيي ف والحدي د
والزجاج والمواد العازلة والخرسانة.
كم ا يتض من التقري ر الس نوي عل ى الق وائم المالي ة الموح دة المدقق ة للس نة المالي ة المنتھي ة ف ي
 ٢٠١٢/١٢/٣١بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة /ديلويت وتوش )بكر أبو الخير وش ركاه(،
وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساھمين والتدفقات النقدية والمالحظات عل ى ھ ذه
القوائم للعام المذكور.
 (٢الرؤية والرسالة والقيم األساسية للشركة:
رؤيتنا:
شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.
رسالتنا:
أن نكسب ثقة األسواق والمساھمين من خالل تحقي ق اإلنج از المتمي ز ف ي القط اع الص ناعي والمس اھمة
بسخاء لتحقيق التطور والرفاھية لمجتمعاتنا.
قيمنا األساسية:
النزاھة  -نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة ھما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا .ل ذا نتمس ك بأخالقي ات
العم ل واألص ول المھني ة عل ى أعل ى مس توى ،ونراع ي مقتض يات األمان ة والنزاھ ة ف ي تعاملن ا م ع
شركائنا.
التميز  -نتفھم احتياجات عمالئنا ونف ي بھ ا .ونب ذل قص ارى جھ دنا إلرض ائھم م ن خ الل التركي ز عل ى
عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا .ونبادر إلى بذل المزيد من الجھد لتحقيق التميز في تلبية رغباتھم.
االبتكار  -نسعى دائما ً إلى التعلم ودعم االبتكارات المفيدة ،مستفيدين من خبراتنا وم ن الخب رات العالمي ة
األخ رى ،ونبتك ر الحل ول المحلي ة الرائ دة المبني ة عل ى خب رات عالمي ة المس توى ،ونرح ب ب التغيير
اإليجابي الذي ينتج عن اإلبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمية المواھ ب وخل ق الق درات القيادي ة إليج اد حل ول عم ل فاعل ة تھ دف إل ى تلبي ة
احتياج ات عمالئن ا عل ى أفض ل وج ه ،وتط وير أس واق لمنتجاتن ا واالرتق اء بمس توى موظفين ا وتحقي ق
الفائدة للمساھمين ،وذلك عن طريق االستغالل األمثل لألموال والموارد والتقني ات بم ا ي ؤدي إل ى تنمي ة
مفھوم الريادة في الشركة.
خدمة المجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاھي ة لموظفين ا وللمجتمع ات الت ي نعم ل داخلھ ا.
كما نسعى من خالل ثقافتنا وأفكارنا واھتماماتنا البيئية وعملن ا الجم اعي عل ى ترس يخ قيمن ا الممي زة ف ي
تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.
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 (٣الوضع العام:
ش ھدت قطاع ات الزام ل للص ناعة خ الل الع ام ٢٠١٢م تحس نا ً ملحوظ ا ً م ن حي ث المبيع ات والربحي ة
واإلنتاجية ،وذلك نتيجة تنفيذ االستراتيجيات المعتمدة وإعادة الھيكلة التي أعدتھا اإلدارة التنفيذية لتحقيق
نمو مربح متوازن وتقليل تأثير األزم ات الطارئ ة الت ي ق د ت ؤثر عل ى أدائھ ا .وأثم رت ھ ذه الجھ ود ف ي
التحس ن الملح وظ خ الل النص ف الث اني م ن الع ام ٢٠١٢م وال ذي يض ع الش ركة ف ي موق ع يمكنھ ا م ن
تحقيق نتائج جيدة خالل األعوام المقبلة.
 (٤وصف لنشاط الشركة وقطاعاتھا:
تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي ،وھي شركة سعودية مساھمة ،بموجب القرار الوزاري رق م
) (٤٠٧بت اريخ ) ١٤١٩/٠٣/١٤المواف ق  .(١٩٩٨/٠٧/٠٨أدرج ت أس ھم الش ركة ف ي
 ٢٠٠٢/٠٢/٠٩للتداول العام باسم )الزامل للص ناعة( ض من القط اع الص ناعي .وف ي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥
تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفي ذاً لتوجيھ ات مجل س ھيئ ة الس وق المالي ة بت اريخ
 ٢٠٠٧/١٢/١٠تكليف شركة السوق المالية السعودية )تداول( إعادة ھيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملك ة العربي ة الس عودية ويبل غ ع دد الم وظفين الع املين
ف ي قطاع ات الش ركة أكث ر م ن  ١٠,٠٠٠موظ ف يعمل ون ف ي  ٥٥بل داً ح ول الع الم .وھ ي مجموع ة
ص ناعية وإنتاجي ة رائ دة تق وم بتق ديم منتج ات عالي ة الج ودة وأنظم ة وخ دمات ھندس ية متكامل ة لتلبي ة
متطلب ات ص ناعة اإلنش اءات العالمي ة م ن خ الل قطاعاتھ ا الخمس ة الرئيس ية وھ ي :الحدي د ،والتكيي ف،
والزجاج ،والمواد العازلة ،والمواد الخرسانية .تشمل منتجات الشركة المب اني الحديدي ة س ابقة الھندس ة،
والھياك ل اإلنش ائية الفوالذي ة ،وأجھ زة تكيي ف الھ واء ،وأجھ زة المب ادالت الحراري ة المُب ردة ب الھواء،
وأجھ زة التبري د المركزي ة وخ دمات المراف ق الحيوي ة ،والھياك ل الحديدي ة لح امالت األنابي ب ،وأوعي ة
الضغط ،وأبراج نقل الطاقة واالتصاالت ،والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ،ومعالجة الزج اج
المعم اري ،والخرس انة الخلوي ة والمب اني الخرس انية الج اھزة ،والم واد العازل ة م ن الف ايبرجالس،
ومنتجات العوازل الصناعية البالستيكية الرغوية والصوف الصخري واألنابيب المعزولة.
أوالً :قطاع الحديد )(Steel Sector
 شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة ) - (Zamil Steel Holding Co. Ltd.تأسست الزامل
للحديد في عام  ١٩٧٧وتعتبر حاليا ً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني
الحديدية السابقة الھندسة والموّ رد األول في منطقة الشرق األوسط للھياكل اإلنشائية الفوالذية
والھياكل الحديدية لحامالت األنابيب وأوعية الضغط ومعدات المعالجة الصناعية واألبراج الحديدية
المجلفنة لنقل الطاقة واالتصاالت والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ،واأللواح المعزولة.
تنتج الزامل للحديد أكثر من  ٥٢٥,٠٠٠طن متري سنويا ً من الحديد المص ّنع للمباني والھياكل
الحديدية ذات االرتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة األدوار لالستخدامات والتطبيقات الصناعية
والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع
التطويرية .تباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من  ٨٠دولة حول العالم من خالل شبكة مكاتب
مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكالء وموزعين.
يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعمالء الشركة من خالل شبكة المكاتب
الواسعة والتي تصل إلى أكثر من  ٥٥مكتب مبيعات إقليمي في  ٥٠دولة ،إضافة إلى عدد كبير
من البناءين المعتمدين والوكالء والموزعين .وجميع ھذه المرافق مزودة بأحدث التجھيزات وتضم
أفضل الكوادر الھندسية والفنية المؤھلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعمالء ،فضالً عن خدمات
ما بعد البيع.
تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية األولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة
العربية السعودية ،باإلضافة إلى مصانعھا األخرى في مصر وفيتنام والھند ورأس الخيمة بدولة
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اإلمارات العربية المتحدة .كما توظف ما يزيد على  ٦٠٠مھندس في أقسامھا الھندسية في كل من
المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والھند واألردن.
 شركة بتروكيم الزامل المحدودة ) - (Petro-Chem Zamil Co. Ltd.ھي شراكة استراتيجية بين
شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة بتروكيم األمريكية ،تم تأسيسھا عام
 ٢٠٠٩إلنتاج األفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية االشتعال ) (Fired Heatersفي المملكة العربية
السعودية .وتشكل ھذه الشراكة االستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاما ً من قبل الشريكين لتلبية
احتياجات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
تعمل شركة بتروكيم الزامل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإنتاج وتسويق
وتوريد أفران حرارية ذاتية وغير ذاتية االشتعال والملحقات المتعلقة بھا المستخدمة في قطاعات
الصناعات البترولية والبتروكيماوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية األخرى في
أسواق الخليج.
 شركة مكونات البناء المحدودة ) – (Building Components Solutions Co. Ltd.وھي
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تملكھا الزامل للصناعة بالكامل .وتنتج ھذه الشركة األلواح
المعزولة والمحشوة بالبولي يوريثان ) (Sandwich Panelsومكونات المباني األخرى .يقع
المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.


شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية ) Zamil Inspection & Maintenance of
 – (Industrial Projects Co. Ltd.وھي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تملكھا الزامل

للصناعة بالكامل .تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية.
ثانيا ً :قطاع تكييف الھواء )(HVAC Sector
 شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة )- (Zamil Air Conditioners Holding Co. Ltd.
تأسست مكيفات الزامل في عام  ١٩٧٤وكان أول مصنع لمكيفات الھواء في المملكة العربية
السعودية .توسعت الشركة خالل العقود الثالثة الماضية لتصبح حاليا ً من الشركات العالمية الرائدة
في صناعة أجھزة تكييف الھواء واألولى في منطقة الشرق األوسط .تقوم مكيفات الزامل بتصميم
وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الھواء ابتدا ًء من
مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية الضخمة والمبرّدات )(Chillers
ووحدات مناولة الھواء للتطبيقات واالستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة .تسوّ ق منتجات
وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وھي :كالسيك وكول الين والزامل كوول كير
وكليما تك وجيوكليما ـ وفقا ً لمتطلبات األسواق العالمية .تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام
بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والھند.
 شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء المحدودة )- (Middle East Air Conditioners Co.
ھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال
إلكتريك ) ،(General Electricتم تأسيسھا عام  ١٩٩٧لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات
الغرف التي تصنع بالعالمات التجارية لجنرال إلكتريك ألسواق السعودية ودول الخليج .منحت
بموجبھا الشركة ترخيص خاص لتصنيع مكيفات الغرف ،والمكيفات المجزأة ،وأجھزة التكييف
المجزأة المركزية ،تحت العالمات التجارية ) GEو  Hotpointو  .(RCAوتغطي الشركة حاليا ً
أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا .تبذل شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء
جھوداً متواصلة للحصول على أحدث التقنيات المتوفرة ،كما تجمع بين التصميم المتكامل واألنيق
مع المحافظة على مستويات عالية من األداء واالعتمادية لتوفير أفضل قيمة للعمالء .تقوم مكيفات
الزامل بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات األخرى لھذه الشراكة االستراتيجية.
 شركة الزامل أدفانتك كويلز المحدودة ) - (Zamil Advantec Coils Ltd.ھي شراكة
استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أدفانتك كويلز
المحدودة في الھند ،وھي إحدى الشركات القليلة التي تقوم بتشغيل مصنع متكامل ألجھزة التكييف.
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تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع "أدفانتك كويلز" حوالي  ١,٢مليون وحدة سنويا ً .كما تقوم الشركة
بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات األصلية ).(OEM
تعد ھذه الشراكة االستراتيجية أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجھزة تكييف خليجية في الھند،
كما تظھر التزام الزامل للصناعة القوي نحو االستثمار في السوق الھندية المتنامية وأسواق أجھزة
تكييف الھواء التجارية .علما ً بأنه قد تم استحواذ كامل الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م.


شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف المحدودة ) & Zamil Air Conditioning
 – (Refrigeration Services Co. Ltd.تعرف الشركة بالعالمة التجارية "الزامل كوول كير"
) (Zamil CoolCareوالتي تأسست في عام  ١٩٩١في الدمام بالمملكة العربية السعودية ،وھي

الشركة الرائدة في مجال خدمة وصيانة أجھزة ومعدات تكييف الھواء ،حيث يوجد لديھا ما يزيد
على  ١,٦٠٠فني تكييف وصيانة ينتشرون في  ١٨فرعا ً في مختلف أنحاء المملكة العربية
السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي .كما تملك الشركة حوالي ٥٠٠
مركبة لتقديم خدمات الصيانة ،مجھزة باألدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة
جميع أجھزة التكييف والتبريد من مختلف العالمات التجارية.
وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجھزة ووحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى
جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات األخرى المتعلقة بھا ،والتي تھدف إلى توفير فحوصات
منتظمة للحفاظ على أجھزة تكييف الھواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى.
وتملك الزامل كوول كير مراكز لبيع قطع غيار أجھزة التكييف والتبريد ،كما تقدم الشركة خدمات
صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز
والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل ،باإلضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعمالء العاديين.
وتقوم الشركة من خالل مركز التدريب الفني التابع لھا بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات
التدريبية للفنيين والمھندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكالء والمقاولين
والشركات الكبرى.
 جيوكليما ) – (Geoclimaاستحوذت الزامل للصناعة عام  ٢٠٠٠على حصة بنسبة  %٨٥من
الشركة الواقعة في إيطاليا .تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج المبرّ دات ) (Chillersللتطبيقات الصناعية
والتجارية المتخصصة والضخمة .كما لدى الشركة مركز أبحاث وتطوير تقني متطور يتم
االستفادة منھا في تطوير المنتجات المصنعة محليا ً وعالميا ً .وقد تم تقليص حصة الزامل للصناعة
كما تم اإلعالن عنه بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م.
 شركة اختبار المحدودة "اختبار" ) (Ikhtebar Co. Ltd.ـ تأسس في عام  ،٢٠٠٦وھو أول
مختبر مستقل لفحص أجھزة التكييف وحلول التحكم البيئية يتم إطالقه في الشرق األوسط .قامت
شركة إنترتك األمريكية ) (Intertek Testing Servicesبإنشائه وھو معتمد من مختبرات
) (ETLاألمريكية .يوفر ھذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط مجموعة من
االختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجھزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة
لالستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة ،سواء كانت منتجة محليا ً أو مستوردة من الخارج.
تسھم "اختبار" في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة األبحاث والتطوير ،والتسريع في عمليات
طرح منتجات جديدة مبتكرة محليا ً وإقليميا ً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.
ثالثا ً :قطاع الزجاج )(Glass Sector
 الزامل للزجاج ) - (Zamil Glassتأسست الزامل للزجاج في عام  ١٩٨٣ومقرھا الرئيسي في
المدينة الصناعية األولى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .تعتبر الزامل للزجاج من
الشركات الرائدة في معالجة الزجاج المعماري ويشمل إنتاجھا للزجاج المقسى والزجاج المقوى
حراريا ً والزجاج متعدد الصفائح والزجاج المعزول والزجاج الحراري والزجاج المقاوم للحريق
العالي األداء .تستخدم منتجات الزامل للزجاج في القطاع المعماري والمقاوالت في دول مجلس
التعاون الخليجي وبعض األسواق العالمية.
-٤-

رابعا ً :قطاع المواد العازلة )(Insulation Sector
تعمل الزامل للصناعة في ھذا القطاع من خالل شركة مجموعة العزل الخليجية "شركة سعودية
مساھمة مقفلة" ) (Gulf Insulation Groupوالتي تنتج مواد عازلة من الصوف الصخري
الفايبرجالس والمنتجات المطاطية الرغوية واألنابيب المعزولة .علما ً بأن الزامل للصناعة تملك
حصة سيطرة تبلغ  %٥١من رأسمال الشركة.


الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة "أفيكو" ) Arabian Fiberglass
 - (Insulation Co.الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة ھي شراكة
استراتيجية بين شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة أوينز كورننج )(Owens Corning

األمريكية ،وھي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفايبرجالس .تملك شركة
مجموعة العزل الخليجية حصة نسبتھا  ،%٥١فيما تملك أوينز كورننج حصة نسبتھا .%٤٩
تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من األلياف الزجاجية ذات جودة عالية لالستخدامات الصناعية
والتجارية .وھي أيضا ً المُصنع الوحيد للمواد العازلة من الفايبرجالس في المملكة العربية
السعودية .وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتھا بموجب رخصة من شركة أوينز كورننج وباستخدام
مواصفاتھا الفنية ،وتشابه منتجاتھا وخدماتھا ذات الجودة العالية مثيالتھا في كل من الواليات
المتحدة وأوروبا .وتستند ريادة أفيكو في األسواق التي تعمل فيھا على الخبرة التي اكتسبتھا الشركة
خالل أكثر من  ٢٥عاما ً من األعمال الناجحة.
تأسست الشركة عام  ١٩٨١ويقع مقرھا الرئيسي ومنشآتھا التصنيعية في المدينة الصناعية األولى
بالدمام في المملكة العربية السعودية .كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة
ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات استراتيجية مع مجموعة من الموزعين المؤھلين في عدد من
األسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العمالء في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق األوسط والشرق األقصى.
 شركة أرماسل الزامل الشرق األوسط المحدودة )(Armacell Zamil Middle East Co. Ltd.
 ھي شراكة استراتيجية تأسست عام  ٢٠٠٨بين شركة أرماسل العالمية األلمانية ،إحدىالشركات العالمية الرائدة في إنتاج منتجات العزل المطاطية والمواد العازلة الصناعية ،شركة
الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ،ومقرھا الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية
السعودية.
تقوم شركة أرماسل الزامل بإنتاج المنتجات البالستيكية الرغوية مسبقة الھندسة والعدد والمواد
الالزمة لتركيبھا في مصنعھا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .وتمثل ھذه الشراكة
االستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاما ً من قبل الشريكين بتزويد األسواق المحلية واإلقليمية بمنتجات
العوازل الصناعية المصنوعة من المطاط ذات مواصفات فنية عالية الجودة واألداء.
 شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري ) (Saudi Rock Wool Factoryـ بدأ
المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري إنتاجه في عام  ،١٩٩٢ويقوم بتزويد األسواق
المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة .يمتد المصنع على مساحة
 ٣٠,٠٠٠متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة شمالي الرياض ،حيث تتوافر المواد الخام محليا ً.
ويركز المصنع على منتجات الصوف الصخري ،والتي تعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية
والمستخدمة على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق.
وينقسم المصنع إلى قسمين رئيسيين .القسم األول يحوي ثالثة خطوط إنتاج لمادة الصوف الرمادي
الداكن بطاقة إنتاجية تبلغ  ٥,٠٠٠طن سنويا ً .أما القسم الثاني فيحوي خطي إنتاج لمادة الصوف
األصفر بطاقة إنتاجية تبلغ  ١٥,٠٠٠طن سنويا ً .ويتم توسعة المصنع لزيادة الطاقة اإلنتاجية
للضعف لتصل إلى أكثر من  ٢٢,٥٠٠طن سنويا ً وذلك باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في ھذا
المجال.
-٥-

وتتضمن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج في المصنع السعودي لصناعات الصوف
الصخري مادتي الحجر الجيري والبازلت ،وھما متوافرتان محليا ً في المملكة العربية السعودية،
فيما يتم استيراد بعض المواد اإلضافية مثل الراتنج وألواح األلمنيوم والفايبرجالس وغيرھا من
شركات توريد مختلفة ومتخصصة في قطاع المواد العازلة.
ويقوم المصنع حاليا ً بإنتاج حوالي  %٨٠من إجمالي إنتاج الصوف الصخري في المملكة العربية
السعودية و  %٥٥من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الحالية في منطقة الخليج.
 شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب ) (Saudi Pre-Insulated Pipes Industriesـ
تأسست شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب في عام  ،١٩٨١وبدأت بتصميم وتصنيع األنظمة
العازلة ومسبقة الصنع لألنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح األرض وأنابيب التبريد والتسخين
وغيرھا في عام  .١٩٨٣يقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
تنتج الشركة منتجات األنابيب المعزولة والبولي إيثلين العالية الجودة .باإلضافة إلى ذلك ،تملك
الشركة قدرات داخلية متطورة إلجراء تحليل اإلجھاد بواسطة الحاسب اآللي باستخدام برمجيات
خاصة ،حيث يحدد ھذا التحليل مقدار اإلجھاد والتحمل في األنبوب المعدني الناقل ،إضافة إلى
الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت ھناك ضرورة لفواصل التمدد.
يمكن استخدام أنابيب البولي إثيلين عالية الكثافة ) (HDPEالتي تنتجھا الشركة في مختلف
التطبيقات بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي ،والري ،وأنابيب الغاز ،وشبكات المياه.
خامسا ً :قطاع الصناعات الخرسانية )(Concrete Sector
 شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة ) Rabiah & Nassar and
 - (Zamil Concrete Industries Co.ھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار
الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيعة والنصار ،تأسست في أبريل  ٢٠٠٨ومقرھا
الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تملك الزامل للصناعة بموجب ھذه الشراكة حصة بنسبة  %٥٠حيث يقوم المصنع بتصميم
وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاھزة ،والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع
السكنية ،والمدارس ،والمجمعات التجارية ،والمصانع ،والجسور ،واألسوار وغيرھا .كما يقوم
بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية األخرى.
سادسا ً :شركات أخرى )(Others
 شركة الزامل لمشاريع البنية التحتية المحدودة ) - (Zamil Infrastructure Pvt. Ltd.ھي
شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلھي
ألبراج االتصاالت المحدودة ،تم تأسيسھا عام  ٢٠٠٨لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة
بمشاريع البنية التحتية لالتصاالت ،كاألبراج المجلفنة واأللواح المعدنية المعزولة ) Sandwich
 (Panelsوأجھزة التكييف ،لقطاع االتصاالت المتنامي في الھند .كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد
الھياكل اإلنشائية والمنتجات المساندة األخرى وتوفير أعمال التركيب الالزمة وخدمات الصيانة في
الموقع .يقع المركز الرئيسي للشركة في نيودلھي بالھند.
تأسست شركة الزامل نيودلھي لمشاريع البنية التحتية المحدودة لتلبية الطلب المتزايد على حلول
البنية التحتية لقطاع االتصاالت الحيوي في الھند .كما تسعى الشركة من خالل ھذه الشراكة
المتميزة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة،
والمتطلبات المتزايدة على حلول تكييف الھواء االقتصادية في استھالك الطاقة لمشغلي االتصاالت
في كافة أنحاء المنطقة .وقد أعلنت الشركة في شھر سبتمبر  ٢٠١١عن فوزھا بأحد أكبر عقود
إنشاء محطات الطاقة الشمسية من األنظمة الكھروضوئية في الھند ،والذي بلغت قيمته ٢٥٦.٨
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مليون ﷼ سعودي ،وذلك إلنشاء محطة لتوليد الكھرباء من الطاقة الشمسية بقدرة  ٢٠ميجاوات
لصالح شركة بي أل جي فوتو فولتيك المحدودة ) (PLG Photovoltaic Ltd.في الھند.
تجمع ھذه الشراكة االستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلھي ألبراج االتصاالت المحدودة،
وقدرات مصنع الزامل للحديد إلنتاج المباني الحديدية سابقة الھندسة في مدينة بوني بالھند،
باإلضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في والية ھيماتشال براديش شمالي
الھند ،والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.
يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتھا التابعة الداخلية والخارجية:
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شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة )وشركاتھا التابعة( السعودية
جيرسي
يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد
مصر
شركة الزامل للمباني الحديدية
الصين
زامل ستيل بيلدنغز )شنغھاي( كومباني ليمتد
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الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة السعودية
السعودية
شركة الزامل لخدمات الطاقة )زيسكو(
اإلمارات العربية المتحدة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي
الھند
زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
السعودية
شركة اختبار المحدودة
اإلمارات العربية المتحدة
شركة الزامل للمباني الحديدية
تايالند
زامل ستيل تايالند
السعودية
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية
السعودية
شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية
مصر
شركة الزامل للھياكل الفوالذية
الھند
زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد
السعودية
شركة مكونات البناء المحدودة
السعودية
شركة معھد الزامل العالي للتدريب الصناعي
سنغافورة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا المحدودة
السعودية
شركة العزل الثانية المحدودة
السعودية
كانام آسيا المحدودة
الھند
شركة أدفانتيك كويلز برايفت ليمتد
فيتنام
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السعودية
شركة مجموعة العزل الخليجية
السعودية
شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء المحدودة
شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة السعودية
السعودية
شركة بتروكيم الزامل المحدودة
السعودية
شركة الزامل ھدسون المحدودة
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 (٥استثمارات الشركة:
تتألف االستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:
 .١حص ة بنس بة  %٢٧,٥ف ي ش ركة ص ناعات الخرس انة الخلوي ة الس عودية المح دودة )ذات
مسئولية محدودة( وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملك ة العربي ة الس عودية .يترك ز نش اطھا
أساسا ً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.
 .٢حصة بنسبة  %٢٥في شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة( وتقع في مملكة
البحرين .نشاط الشركة الرئيس ي ھ و تزوي د الطاق ة المتري ة والتبري د المرك زي وخ دمات بيئي ة
ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
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حص ة بنس بة  %٥١ف ي ش ركة الطاق ة المركزي ة الس عودية )ذات مس ئولية مح دودة( .ويتمث ل
نشاط الشركة بتعھد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمي اه ومحط ات
توليد الكھرب اء وتش غيلھا وص يانتھا وتمدي د الش بكات لنقلھ ا وتوزيعھ ا .ي تم الس يطرة عليھ ا م ن
شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة(.
حص ة بنس بة  %٤٩ف ي ش ركة أرماس ل الزام ل الش رق األوس ط المح دودة )ذات مس ئولية
مح دودة( م ن خ الل ش ركة مجموع ة الع زل الخليجي ة )ش ركة س عودية مس اھمة مقفل ة( ،ويق ع
مركزھا الرئيسي ف ي مدين ة ال دمام .ويتمث ل نش اطھا الرئيس ي ف ي إنت اج م واد الص قة مطاطي ة
وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتھا المتعلقة بھا.
حصة بنسبة  %٥١في شركة الزامل نيودلھي انفراستركتشر بي في تي ليمتد ،ويقع مركزھ ا
الرئيسي في مدينة نيودلھي .ويتمث ل نش اطھا الرئيس ي ف ي توري د أب راج االتص االت واألغطي ة
المخصص ة للھياك ل الفوالذي ة ومع دات تكيي ف الھ واء ووح دات الكھرب اء البيني ة ،كم ا ت وفر
مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.
حصة بنسبة  %٢٠,٨٣في شركة آي آي ب ي بيب ر كومب اني ليمت د الواقع ة ف ي ج زر كايم ان،
ونشاطھا الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
حصة بنسبة  %٤٠في شركة جيوكليما اس.ار.ال ،.ويقع مركزھ ا الرئيس ي ف ي إيطالي ا .تق وم
الشركة بإنتاج المبردات ) (Chillersالمتخصصة ،كما تعمل كمركز أبحاث تقن ي ت ابع للزام ل
للصناعة.

بينما يتألف االستثمار في الشركات التابعة مما يلي:
 .١حصة بنسبة  %١٠٠في شركة الشرقية للتبريد المرك زي المح دودة ،ويق ع مركزھ ا الرئيس ي
في مدينة الجبيل الصناعية .ويتمثل نشاطھا الرئيسي في إنتاج مياه التبريد الصناعية.
من جھة أخرى ،تتألف االستثمارات األخرى للشركة مما يلي:
ً
 .١حص ة بنس بة  %٢,١١ف ي ش ركة كن ان الدولي ة للتط وير العق اري المح دودة )س ابقا :ش ركة
المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة( .وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية باالس تثمار ف ي
العقارات كشراء وإنشاء وتأجير األراضي والمباني.
 (٦وصف للخطط والقرارات المھمة:
أھم القرارات التي تمت خالل العام ٢٠١٢م:
أ -إعادة ھيكلة قطاعي الحديد والتكييف.
ب -زيادة حصة الزامل للصناعة في شركة أدفانتيك في الھند إلى .%١٠٠
ج -تخفيض حصة الزامل للصناعة ف ي ش ركة جيوكليم ا ف ي إيطالي ا إل ى  ،%٤٠م ع اإلبق اء عل ى
حق تملك التقنية.
 (٧النتائج المالية:
بنھاي ة  ٢٠١٢/١٢/٣١بل غ إجم الي إي رادات الش ركة ) (٥٣٥٤,٩ملي ون ﷼ س عودي بارتف اع ق دره
) (٦٢٧,٢مليون ﷼ سعودي أي بارتفاع نسبته  %١٣,٣مقارنة مع العام  ٢٠١١البالغة )(٤٧٢٧,٧
مليون ﷼ سعودي .وقد ارتفعت األرباح الصافية بعد خصم مخص ص الزك اة الش رعية إل ى )(٢٠١,٥
ملي ون ﷼ س عودي وھ ي ارتف اع بنس بة  %٣١ع ن الع ام  ٢٠١١والت ي بلغ ت ) (١٥٤,٢ملي ون ﷼
سعودي .وقد ارتفع ربح السھم الواحد بعد خص م مخص ص الزك اة الش رعية إل ى ) (٣,٣٦﷼ س عودي
مقارنة بمبلغ ) (٢,٥٧﷼ سعودي .يب ين الج دول أدن اه نس بة ك ل نش اط رئيس ي م ن إجم الي اإلي رادات
السنوية:
البيان
قطاع الحديد
قطاع التكييف
قطاع الزجاج والعوازل
قطاع الخرسانة

٢٠١٢
%٥٠,٢
%٤٠,٨
%٦,٠
%٢,٩
%١٠٠

٢٠١١
%٥١,١
%٣٨,٨
%٦,٩
%٣,٢
%١٠٠

-٨-

أ-

قائمة الدخل:

البيان )آالف الرياالت(
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إجمالي المصاريف
صافي اإليرادات األخرى
الزكاة
صافي الدخل

٢٠١٢
٥,٣٥٤,٨٧٤
٤,١٨٩,٧٥٤
١,١٦٥,١٢٠
٩٢٨,١١٨
٨,٣٨٦
٤٣,٩٣٤
٢٠١,٤٥٤

٢٠١١
٤,٧٢٧,٦٩٥
٣,٦٧٦,٤٦٠
١,٠٥١,٢٣٥
٨٨٠,٣٧٨
٥,٦٥١
٢٢,٣١٨
١٥٤,١٩٠

٢٠١٠
٤,٠١٨,٤١٢
٣,٠٢٢,٩٨٢
٩٩٥,٤٣٠
٧٩١,٦٨٩
٣٢,٣٨٨
٢٤,٩٩٥
٢١١,١٣٤

٢٠٠٩
٤,٢٠٤,٤١٢
٣,٢٦٥,٢٨٧
٩٣٩,١٢٥
٦٩٦,١٣٤
١٨,٣٢٨
٣١,١٦٩
٢٣٠,١٥٠

٢٠٠٨
٤,٥٤٩,٦٠٢
٣,٥٨٤,٠٢١
٩٦٥,٥٨١
٧٦٦,١٦٣
٤١,٥٦٨
١٥,٨٥٠
٢٢٥,١٣٦

ب -قائمة المركز المالي:
البيان )آالف الرياالت(
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
رأس المال العامل
األصول األخرى طويلة
األجل
األصول الثابتة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل
المطلوبات األخرى
إجمالي الموجودات
رأس المال المدفوع
االحتياطيات واألرباح
المبقاة
حقوق األقلية
حقوق المساھمين
إجمالي الخصوم وحقوق
المساھمين

٢٠١٢
٤,٦١٢,٨١٧
٤,٤٣٧,٧٩٩
١٧٥,٠١٨

٢٠١١
٤,٢٥٩,٦٣٩
٣,٩٦١,٠١٨
٢٩٨,٦٢١

٢٠١٠
٣,٤٢٤,٧٥٦
٢,٧٥٥,٢٢٣
٦٦٩,٥٣٣

٢٠٠٩
٣,٢٨١,٢٠١
٢,٤٣٣,٣٩٥
٨٤٧,٨٠٦

٢٠٠٨
٤,٠٦٩,٠٧٣
٣,١٦٠,٠٦٢
٩٠٩,٠١١

٤٤٧,٠٣٤

٥٠٩,٠٣٢

٣٦٣,٧٢١

٢٩٥,٧١٤

٣١٢,٦١٢

١,٥٩٢,٨٩٠
٦,٦٥٢,٧٤١
٤,٤٣٧,٧٩٩
٢١٨,٩٦٢
٢٨٧,٨٥٨
٤,٩٤٤,٦١٩
٦٠٠,٠٠٠

١,٤٤٤,٥٠٢
٦,٢١٣,١٧٣
٣,٩٦١,٠١٨
٣٩٣,٩١٤
٢٧٥,٤٥٢
٤,٦٣٠,٣٨٤
٦٠٠,٠٠٠

١,١١٨,٨٣٩
٤,٩٠٧,٣١٦
٢,٧٥٥,٢٢٣
٥٣٠,٩٩٥
٢٢٢,٣٠٧
٣,٥٠٨,٥٢٥
٦٠٠,٠٠٠

١,٠٨٦,١٥١
٤,٦٦٣,٠٦٦
٢,٤٣٣,٣٩٥
٧٧٠,٩٥١
١٧٠,٢٣٣
٣,٣٧٤,٥٧٩
٤٥٠,٠٠٠

٩٨٨,٥٣٥
٥,٣٧٠,٢٢٠
٣,١٦٠,٠٦٢
٩٦٣,٢١٦
١٤٥,٤٤٧
٤,٢٦٨,٧٢٥
٤٥٠,٠٠٠

٨٤٩,١٨٠

٧٤٩,٦٧٢

٦٨٨,٩٠٠

٧٤٥,٤٧١

٥٧٨,٢٥٩

٢٥٨,٩٤٢
١,٧٠٨,١٢٢

٢٣٣,١١٧
١,٥٨٢,٧٨٩

١٠٩,٨٩١
١,٣٩٨,٧٩١

٩٣,٠١٦
١,٢٨٨,٤٨٧

٧٣,٢٣٦
١,١٠١,٤٩٥

٦,٦٥٢,٧٤١

٦,٢١٣,١٧٣

٤,٩٠٧,٣١٦

٤,٦٦٣,٠٦٦

٥,٣٧٠,٢٢٠

ج -نتائج األنشطة التشغيلية:
البيان )آالف الرياالت(
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح من التشغيل
مصروفات األعمال الرئيسية
الخسارة من العلميات الرئيسية
اإليرادات  /المصروفات األخرى
يخصم :الزكاة أو الضريبة
صافي الربح )الخسارة(

٢٠١٢
٥,٣٥٤,٨٧٤
٤,١٨٩,٧٥٤
٣٦٥,١٩٤
٧٩٩,٩٢٦
١١٦,٧٥٩
٤٦,٩٨١
٢٠١,٤٥٤

٢٠١١
٤,٧٢٧,٦٩٥
٣,٦٧٦,٤٦٠
٢٥٨,٣١٥
٧٩٢,٩٢٠
٨٠,٢٧٢
٢٣,٨٥٣
١٥٤,١٩٠

التغير
٦٢٧,١٧٩
٥١٣,٢٩٤
١٠٦,٨٧٩
٧,٠٠٦
٣٦,٤٨٧
٢٣,١٢٨
٤٧,٢٦٤

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خالل الفترة من  ٢٠٠٨لغاية :٢٠١٢
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نسبة التغير )(%

١٣,٣
١٤
٤١,٤
٠,٩
٤٥,٥
٩٧
٣٠,٧

صافي الدخل
230,150

240,000

225,136
220,000

211,134
201,454

200,000

154,190

آالف الرياالت

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

2012

2011

2009

2010

2008

يوضح الرسم البياني التالي ربح السھم الواحد خالل الفترة من  ٢٠٠٨لغاية :٢٠١٢

4.50

ربح السھم

3.84

3.75

4.00

3.52

3.36

3.50
3.00

2.57

2.00
1.50
1.00
0.50
2012

2011

2009

2010

2008

كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات اإلجمالية الموحدة للسنوات الخمس األخيرة:

- ١٠ -

بال﷼

2.50

5,354,874

6,000,000

المبيعات اإلجمالية
4,727,695
4,549,602
4,018,412

5,000,000

4,204,412
4,000,000

آالف الرياالت

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2012

2011

2010

2008

2009

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي األرباح للسنوات الخمس الماضية:

1,400,000

إجمالي األرباح

1,165,120

1,200,000

1,051,235

995,430

2009

2008

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-

2012

2011

2010

ويوضح الرسم البياني التالي األرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

- ١١ -

آالف الرياالت

951,762

965,581

369,431

األرباح التشغيلية

365,194

400,000

343,210

350,000

287,429

300,000

258,315

200,000

آالف الرياالت

250,000

150,000

100,000

50,000

-

2012

2010

2011

2008

2009

حق ق قط اع الحدي د ف ي  ٢٠١٢مبيع ات إجمالي ة بلغ ت ) (٢٦٨٩,٤ملي ون ﷼ س عودي بارتف اع نس بته
 .%١١,٣أم ا مبيع ات قط اع التكيي ف ش ھدت ارتفاع ا ً بنس بة  %١٩بالغ ة ) (٢١٨٤,٦ملي ون ﷼
سعودي .في حين انخفض ت مبيع ات قط اع الزج اج والم واد العازل ة بنس بة  %٠.٦محقق ة مبلغ ا ً وق دره
) (٣٢٣مليون ﷼ سعودي .كما ارتفعت مبيعات قط اع الخرس انة بنس بة  %٤,٧محقق ة مبيع ات بلغ ت
) (١٥٦,٤مليون ﷼ سعودي.
3,000,000

2,689,364

1,636,218

1,576,504

1,552,386

1,836,334

2,184,563

2,416,980

2,000,000

1,500,000

آالف الرياالت

2,209,302

2,451,339

2,838,149

المبيعات حسب القطاع

2,500,000

1,000,000

156,444

322,970

324,983

149,398

172,892

176,569

156,464

500,000

‐

‐

‐
-

2012

2011

الخرسانة

2009

2010

الزجاج والعوازل

الحديد

2008

المكيفات

وحسب النطاق الجغرافي ،فقد بلغت مبيعات الشركة اإلجمالية من نشاطاتھا العاملة ف ي المملك ة العربي ة
الس عودية مبلغ ا ً وق دره ) (٤٣٥١ملي ون ﷼ س عودي ،ف ي ح ين بل غ إجم الي مبيع ات المص انع التابع ة
للشركة خارج المملكة العربي ة الس عودية مبلغ ا ً وق دره ) (١٠٠٣,٨ملي ون ﷼ س عودي .علم ا ً ب أن ھ ذا
التحليل ال يعتبر تحليالً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتھا في الفقرة الخاصة بالتصدير.
- ١٢ -

المبيعات حسب المناطق الجغرافية

5,000,000
4,500,000

4,351,112

4,000,000

3,894,999

3,500,000

3,147,965

2,500,000
2,000,000

آالف الرياالت

3,000,000

15,099

310,980

677,683

280,024

75,142

477,530

304,721

70,600

495,126

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

2011

2012
المبيعات األفريقية

2010

المبيعات األوروبية

المبيعات السعودية

المبيعات اآلسيوية

ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات األخيرة:

7,000,000

5,000,000

4,944,619

3,374,579

3,508,525

4,630,384

4,907,316

4,663,066

4,000,000

3,000,000

آالف الرياالت

4,268,725

5,370,220

6,213,173

6,652,741

األصول والخصوم

6,000,000

2,000,000

1,000,000

2012

2011

2009

2010
الخصوم

2008

األصول

وم ن جھ ة ثاني ة زادت حق وق المس اھمين بنس بة  %٧,٩لتص ل إل ى ) (١٧٠٨,١ملي ون ﷼ س عودي
مقارنة مع ) (١٥٨٢,٨مليون ﷼ سعودي للعام  .٢٠١١وھو ما يوضحه الرسم البياني التالي:

- ١٣ -

1,800,000

1,708,122

حقوق المساھمين

1,582,789

1,600,000

1,398,791
1,400,000

1,288,487
1,101,495

1,200,000

آالف الرياالت

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
2012

2011

2010

2008

2009

 (٨التصدير:
بلغت صادرات الشركة ) (١١٧٨مليون ﷼ س عودي مقارن ة بمبل غ ) (١٣٧٤ملي ون ﷼ س عودي ف ي
العام  .٢٠١١وتمثل نسبة الصادرات ح والي  %٢٢م ن إجم الي مبيع ات الش ركة خ الل الع ام .٢٠١٢
علم ا ً بأن ه ي تم تص دير منتج ات الش ركة إل ى أكث ر م ن  ٩٠دول ة ح ول الع الم م ن خ الل ش بكة مكات ب
للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من  ٥٥دولة حول العالم.

4,500,000

4,176,512

التصدير

4,000,000
3,500,000

3,353,786

2,905,936

3,028,733

2,500,000
2,000,000

آالف الرياالت

3,092,938

3,000,000

1,500,000

1,178,362

1,373,909

1,112,476

1,111,474

1,520,869

1,000,000
500,000
-

2012

2011

2010
التصدير

2009

2008

المبيعات المحلية

 تقوم الشركة بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال
يوجد أي اختالف .وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

- ١٤ -

 (٩القروض:
يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتھا إدارة الشركة:
٢٠١٢
)آالف الرياالت(

٢٠١١
)آالف الرياالت(

القرض رقم ١

١١٣,٧٨٩

٧٧,٥٠٩

٢٠٠٨/٠٢/٢٥

القرض رقم ٢

٠

٦,٢١٠

٢٠٠٦/٠٨/٣١

٢٠١٦/٠٨/٣١

القرض رقم ٣

٢٢٥.٠٠٠

٤٥٠,٠٠٠

٢٠٠٨/١٢/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١

١,٠٠٠,٠٠٠

القرض رقم ٤

٦٦,٦٤٠

١٠٠,٠٠٠

٢٠١١/١٢/١٨

٢٠١٤/١٢/٣١

١٠٠,٠٠٠

القرض رقم ٥

٣٦,٤٧١

٤٠,٠٠٠

٢٠١١/١٠/١٩

٢٠١٥/٠٩/٣٠

٤٠,٠٠٠

القرض رقم ٦

١,٢٥٤

٧,٢٥٩

٢٠١١/١٠/٣١

٢٠١٣/٠٤/١٣

٧,٢٥٩

القرض رقم ٧

٥٣,١٥٩

٠

٢٠١٢/٠٤/٣٠

٢٠١٣/١٢/١٣

٥٣,١٥٩

القرض رقم ٨

٣٥,٨٧٦

٠
٥٣٢,١٨٩
)(٣١٣,٢٢٧
٢١٨,٩٦٢

٢٠١/٠٦/٠٨

٢٠١٥/١٢/١٣

٣٥,٨٧٦

القرض

ناقصا ً :القسط الجاري

تاريخ الحصول
على القرض

تاريخ
االستحقاق

٢٠١٥/٠٧/٣١

١١٢,٢٣٧
٨,٦٥٨

القرض األساسي

الجھة المانحة

)آالف الرياالت(

صندوق التنمية
الصناعية السعودي
عدة بنوك محلية في
إيطاليا
البنك األھلي والبنك
السعودي الفرنسي
البنك السعودي
البريطاني
البنك السعودي
الھولندي
البنك األھلي
التجاري
البنك السعودي
لالستثمار والبنك
السعودي الفرنسي
بنك الرياض

 (١٠المخاطر التي قد تواجھھا أعمال الشركة:
قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخ اطر الت ي تتعل ق ب المواد الخ ام حي ث أنھ ا تمث ل ح والي
 %٦٠من معظم مكونات تكاليف البيع ،وبالت الي ق د تتع رض الش ركة للتذب ذبات وتقلب ات أس عار الم واد
الخام الرئيسية .وللحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط ھذه المخاطر .كما توجد بعض
المخاطر غي ر المباش رة والت ي تتعل ق بت وفر الم وارد البش رية الالزم ة لتنفي ذ المش اريع ،ف ي ح ين توج د
بعض المخاطر األخرى مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العمالت.
 (١١المدفوعات النظامية المستحقة:
يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خالل العام  ٢٠١٢ومقارنتھا بالعام :٢٠١١
٢٠١٢
الجھة
)آالف الرياالت(
٣٠.١٩٤
الرسوم الجمركية
٦٤,٧٠١
الزكاة والضريبة
٢٠,٧٤٧
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
١٠,٣٥٩
تكاليف التأشيرات والجوازات
أخرى
إجمالي الدفعات للجھات الحكومية١٢٦,٠٠١ :

٢٠١١
)آالف الرياالت(
٣٨,٨٧٣
٢٤,٨٦٤
٢٠,٠٠٢
٨,٥١٢
٩٢,٢٥١

 (١٢الجوائز والشھادات والجودة:
إن جميع مصانع الشركة حائزة على شھادات الجودة العالمية أيزو .(ISO 9000) ٩٠٠٠
 (١٣السعودة والتدريب:
تواصل الشركة تركيز طاقاتھا ومواردھا ل دعم ب رامج الس عودة ف ي كاف ة قطاعاتھ ا .فم ن خ الل العالق ة
الوثيق ة م ع ص ندوق تنمي ة الم وارد البش رية والبرن امج ال وطني للت دريب التع اوني تس عى الش ركة إل ى
اس تقطاب الش باب الس عودي وتق ديم الف رص الوظيفي ة المناس بة وت دريبھم .م ن جھ ة أخ رى ،ق ّدم مرك ز
الزام ل للص ناعة للت دريب ف ي المدين ة الص ناعة األول ى بال دمام خ الل الع ام  ٢٠١٢دورات تدريبي ة

- ١٥ -

متخصص ة لح والي  ٧٠٠موظ ف وعام ل م ن كاف ة قطاع ات الش ركة لخدم ة االحتياج ات الص ناعية
واإلدارية.
فعل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،عق دت ب رامج تدريبي ة للمت دربين ف ي اللح ام والتص نيع وتش غيل المك ائن
وتقنيات التكييف باإلضافة إلى فن التواصل واللغة اإلنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع
ومھارات التف اوض والبي ع واإلس عافات األولي ة وغيرھ ا .علم ا ً ب أن بع ض ال دورات ق د تمت د لفت رة س تة
أش ھر .كم ا ت م اس تقبال مت دربين م ن خ ارج الش ركة س واء لكب ار العم الء أو الط الب الج امعيين ض من
ب رامج الت دريب التع اوني .ي ذكر أن ھ ذا المرك ز معتم د م ن المؤسس ة العام ة للت دريب التقن ي والمھن ي
وجھات تدريبية عالمية ستمنح شھادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.
وقد تم تأسيس شركة معھد الزامل العالي للتدريب الصناعي )شركة ذات مسئولية مح دودة( خ الل الع ام
 ٢٠١١وقد بدأ العمل في المعھد خالل النصف األول من العام .٢٠١٢
علم ا ً ب أن جمي ع قطاع ات الش ركة حقق ت نس ب الس عودة المطلوب ة م ن وزارة العم ل وھ ي ف ي النط اق
األخضر بالنسبة لتنصيف "نطاقات".
 (١٤الئحة حوكمة الشركات:
أصدر مجلس ھيئة الس وق المالي ة الق رار رق م ) (٢٠٠٦ – ٢١٢ – ١ف ي  ١٤٢٧/١٠/٢١بخص وص
الئحة حوكمة الشركات والتي بموجبھا تضمن حماية حقوق المساھمين وأصحاب المصالح عند االلت زام
بالبنود الواردة فيھا.
وبالرغم من كون ھذه الالئحة استرشادية في األساس إال أن الھيئة ألزمت الشركات اإلفصاح في تقري ر
مجلس اإلدارة السنوي للمساھمين عما تم تطبيقه من أحك ام ھ ذه الالئح ة واألحك ام الت ي ل م تطب ق وذك ر
أسباب ذلك .علما ً بأن الشركة تقوم بتطبيق األحكام االسترشادية الواردة في الئح ة حوكم ة الش ركات م ا
عدا ما يلي:
الفقرة
التصويت التراكمي:
اإلفصاح عن سياسات التصويت:

أسباب عدم التطبيق
يتم تطبيق "التصويت العادي" وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات
الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة.
لم تستلم الشركة من أي من الجھات ذات الصفة االعتبارية أي تقارير
سنوية تفصح عن سياساتھم في التصويت.

 (١٥رأس مال الشركة:
الجدول التالي يوضح تفاصيل عن رأس مال الشركة:
البيان
رأس المال المصرح والمدفوع
عدد األسھم المصدرة
القيمة االسمية
عدد األسھم الحرة
سعر السھم عند اإلغالق
القيمة السوقية

٢٠١٢
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠﷼
 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠سھم
 ١٠﷼
 ٤٤,٩٩٩,٣٧٥سھم )(%٧٤,٩
 ٣١,٥٠﷼
 ١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠﷼

٢٠١١
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠﷼
 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠سھم
 ١٠﷼
 ٤٤,٩٩٩,٣٧٥سھم )(%٧٤,٩
 ٢٩,٢٠﷼
 ١,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠﷼

 %التغير
٠
٠
٠
٠
 ٢,٣٠﷼
%٧,٩

 (١٦تشكيل مجلس اإلدارة:
يتش كل مجل س إدارة ش ركة الزام ل لالس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة( م ن عش رة أعض اء ي تم
انتخابھم من قبل الجمعية العمومية قبل انتھاء مدة عضويتھم في المجلس وھي ثالثة سنوات حسب نظ ام
الشركات والنظام األساسي للشركة.
الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبھم وتصنيفھم حسب الئحة الحوكمة:
- ١٦ -

#
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ خالد سليمان العليان
ممثالً عن شركة العليان المالية
األستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

 .١٠شاغر *

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

التصنيف
غير تنفيذي

عضو
عضو

مستقل
مستقل

عضو
عضو

مستقل
غير تنفيذي

عضو
عضو
عضو
عضو  /الرئيس
التنفيذي
عضو

تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
تنفيذي
مستقل

)* مالحظة :انتقل إلى رحمة ﷲ تعالى الفقيد /سامي القصيبي بتاريخ (٢٠١١/١١/٠٥

 (١٧وص ف ألي مص لحة تع ود ألعض اء مجل س اإلدارة وأزواجھ م وأوالدھ م القص ر ف ي أس ھم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ خالد سليمان العليان
ممثالً عن شركة العليان المالية
األستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

نھاية العام

بداية العام
عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

١١,٩٩٩,٩٨٩

٠

١١,٩٩٩,٩٨٩

٠

٠

٠

١,٩٠٥,٧٨٥

٠

١,٩٠٥,٧٨٥

٠

٠

٠

٦٥,٠٠٠

٠

٧٠,٠٠٠

٠

٥,٠٠٠

%٧,٧

٣٤٦,٦٦٥

٠

٣٤٦,٦٦٥

٠

٠

٠

٢,٦٦٦

٠

٢,٦٦٦

٠

٠

٠

٣,٠٠٠,٦٣٦

٠

٣,٠٠٠,٦٣٦

٠

٠

٠

١,٦٣٢,٩٨٥

٠

١,٦٣٢,٩٨٥

٠

٠

٠

١,٧٤٧,٢٣٣

٠

١,٧٤٧,٢٣٣

٠

٠

٠

١,٤٥٩,٣٠٢

٠

١,٤٥٩,٣٠٢

٠

٠

٠

٧,٥٩٦

٠

٧,٥٩٦

٠

٠

٠

 (١٨وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھ م وأوالدھ م القص ر ف ي أس ھم أو أدوات دي ن
الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
االسم
األستاذ /أسامة فھد البنيان
األستاذ /سعيد فھد الدعجاني

نھاية العام

بداية العام
عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

٤,٠٠٠

٠

١٠٠,٠٠٠

٠

٩٦,٠٠٠

%٢٥٠٠

٤,٠٠٠

٠

٤,٠٠٠

٠

٠

٠

- ١٧ -

 (١٩حصص تملك كبار المساھمين الذين يملكون  %٥أو أكثر ونسب التغير:
األسھم في بداية العام

االسم
شركة مجموعة الزامل القابضة
المؤسسة العامة للتقاعد
خالد حمزه أحمد نحاس

العدد
١١,٩٩٩,٩٨٩
٣,٠٠٠,٦٣٦
٣,٤٨٦,٩٤٩

%
١٩,٩٩
٥,٠
٥,٨

حجم التغير
العدد
٠
٠
-١,٢٩٣,٢١٠

األسھم في نھاية العام
العدد
١١,٩٩٩,٩٨٩
٣,٠٠٠,٦٣٦
٢,١٩٣,٧٣٩

%
١٩,٩٩
٥,٠
٣,٦٦

 (٢٠مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة األخرى:
يتمتع بعض أعضاء مجلس اإلدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساھمة عامة أخرى ،ويبين الج دول
التالي أسماء األعضاء والشركات المساھمة التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتھا:
المشاركة في الشركات المساھمة األخرى

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل

-

األستاذ خالد سليمان العليان

-

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(
شركة الصحراء للبتروكيماويات
بنك ساب )البنك السعودي البريطاني سابقا ً(

األستاذ /خالد عبدﷲ الزامل

-

شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(

األستاذ أديب عبدﷲ الزامل

-

بنك البالد
شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(
البنك السعودي لالستثمار

األستاذ /عبدﷲ جمعه صالح الدوسري

 (٢١اجتماعات مجلس اإلدارة:
خ الل الع ام  ،٢٠١٢عق د مجل س اإلدارة ف ي دورت ه الخامس ة ) (٤جلس ات كان ت نس بة الحض ور فيھ ا
حوالي  .%٨٨يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره .علما ً ب أن األعض اء ال ذين
لم يحضروا أيا ً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنھم في الحض ور والتص ويت.
ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:
تاريخ الجلسة
٢٠١٢/٠٢/٢٠
٢٠١٢/٠٥/٣٠
٢٠١٢/١٠/١٠
٢٠١٢/١٢/١٩

كشف الحضور
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ
الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،خالد العليان ،عبدﷲ جمعه ،عبدالرحمن
السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ
الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ
الزامل

 %الحضور
٩٠
٨٠
٩٠
٩٠

 (٢٢لجان مجلس اإلدارة:
ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث لجان وھي "اللجنة التنفيذي ة" و "لجن ة المراجع ة" و "لجن ة الترش يحات
والمكاف آت" .تتك ون ھ ذه اللج ان ف ي مجملھ ا م ن بع ض أعض اء مجل س اإلدارة والمس اھمين وكب ار
التنفيذيين وذلك حسب التعليمات واإلج راءات المنظم ة بھ ذا الخص وص .وفيم ا يل ي وص فا ً م وجزاً لك ل
منھا:
أوالً :اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء ھم أعضاء في المجلس تم تعيينھم مع بداي ة ك ل دورة للمجل س.
وقد عقدت اللجنة خالل العام  ٢٠١٢فقط ) (٤جلسات ضمن الدورة الخامسة.
- ١٨ -

تتولى اللجن ة مس ئولية مراجع ة السياس ات واألھ داف االس تراتيجية للش ركة وقطاعاتھ ا واإلش راف عل ى
تنفيذھا ،كما تت ولى مراقب ة أداء الش ركة الم الي ووض ع الميزاني ات وخط ط العم ل الس نوية ،إض افة إل ى
رف ع التوص يات للمجل س بخص وص المھ ام الموكل ة إلي ه .وتق وم اللجن ة التنفيذي ة بموج ب الص الحيات
المخولة لھا من قبل مجلس اإلدارة بمھام لجنة الترش يحات والمكاف آت .تن ازل أعض اء اللجن ة ع ن حقھ م
في بدالت الحضور.
تتألف اللجنة من األعضاء التالية أسماؤھم ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو  /الرئيس التنفيذي

الدورة الخامسة
٣
٤
٤
٤

ثانيا ً :لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعض اء ت م تعيي نھم م ن قب ل المجل س م ع بداي ة ك ل دورة .وق د اجتمع ت
خالل العام  (٤) ٢٠١٢مرات ضمن الدورة الخامس ة .تعم ل لجن ة المراجع ة وف ق الض وابط الص ادرة
م ن وزارة التج ارة بموج ب الق رار رق م ) (٩٠٣ف ي  ١٤١٤/٨/١٢وك ذلك الم ادة ) (١٤م ن الئح ة
حوكمة الشركات .يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ محمد سليمان الحربي
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

الدورة الخامسة
٤
٤
٤

ثالثا ً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العمومي ة غي ر العادي ة المنعق دة بت اريخ  .٢٠١٠/١٠/٣١وتتك ون
لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء ت م ترش يحھم م ن قب ل المجل س ،ول م تجتم ع اللجن ة خ الل
الع ام  .٢٠١٢تعم ل اللجن ة وف ق الض وابط الص ادرة ف ي الم ادة ) (١٥م ن الئح ة حوكم ة الش ركات.
يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ /أسامة فھد البنيان

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
لم تعقد اللجنة اجتماعا ً في العام ٢٠١٢
لم تعقد اللجنة اجتماعا ً في العام ٢٠١٢
لم تعقد اللجنة اجتماعا ً في العام ٢٠١٢
لم تعقد اللجنة اجتماعا ً في العام ٢٠١٢

 (٢٣مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يب ين الج دول الت الي تفص يالً ع ن المكاف آت والتعويض ات المدفوع ة خ الل الع ام  ،٢٠١٢علم ا ً ب أن بن د
البدالت يشمل أيضا ً بدالت حضور جلسات المجلس واللجان التابعة:
- ١٩ -

)بال﷼ السعودي(
أعضاء المجلس
التنفيذيين

البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شھري أو سنوي

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

كبار التنفيذيين

٠
٢٤,٠٠٠
٤٠٠,٠٠٠
٠

٠
١٤١,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠
٠

٤,٧٢٥,٨٣٣
٢,٦٧٣,٦٩٨
٥,٨٦٢,٠٠٠
٠

٠

٠

٠

*

* مالحظة :كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسئول المالي األعلى وثالثة من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استالم أعضاء المجلس لمكافأتھم السنوية بصفتھم أعضاء في مجلس اإلدارة وذلك
للع ام الم الي المنتھ ي ف ي  ٢٠١٢/١٢/٣١س يتم بع د موافق ة الجمعي ة العمومي ة للش ركة ف ي ح ال أق رت
توزيع أرباح سنوية للمساھمين ،علما ً بأن ما يتقاضاه األعض اء ھ و وف ق م ا ن ص علي ه نظ ام الش ركات
وتعاميم وزارة التجارة في ھذا الشأن وبحد أعلى ) (٢٠٠,٠٠٠﷼ سعودي لكل عضو.
 (٢٤العقوبات أو الجزاءات على الشركة:
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الھيئ ة أو م ن جھ ة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 (٢٥المعامالت مع الجھات ذات العالقة:
يق ر مجل س اإلدارة بأن ه ال يوج د أي عق د تك ون الش ركة طرف ا ً في ه وتوج د أو كان ت توج د في ه مص لحة
جوھرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو ألي شخص ذو عالقة ب أي
م نھم .إال أن الج دول الت الي يب ين تفاص يل المع امالت الرئيس ية الت ي تم ت م ع ش ركات منتس بة لش ركة
مجموع ة الزام ل القابض ة ،علم ا ً ب أن األس عار وش روط ال دفع الخاص ة بھ ذه المع امالت تعتم د م ن قب ل
مجلس اإلدارة .وقد أدرج ت المب الغ المس تحقة م ن وإل ى الجھ ات ذات العالق ة ف ي قائم ة المرك ز الم الي
الموحدة تحت الموجودات المتـداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وھي تتألف من المبالغ المستحقة
من  /إلى شركات مجموعة الزامل:
٢٠١٢
)آالف الرياالت(

البيان
شركات منتسبة لمجموعة الزامل:
 شراء بضائع وخدمات -بيع بضائع وخدمات

١١٠,٠٨٥
٤٥,٨٧٨

٢٠١١
)آالف الرياالت(
٩١,٥٧٧
٢٣,٣٧٤

 (٢٦الرقابة الداخلية:
ً
تمشيا ً مع تعليمات ھيئة السوق المالية في ھذا الشأن واستنادا إلى الفقرة )ب  (٢٢ -من المادة ) (٢٧م ن
قواعد التسجيل واإلدراج .وللتحقق من كفاية تصميم األنش طة الرقابي ة ف ي الش ركة ،تعم ل إدارة الرقاب ة
الداخلية وفق األطر المنظمة لھا حسب الضوابط الصادرة عن وزارة التجارة والص ناعة ف ي ھ ذا الش أن
وباس تقاللية تام ة ،إض افة إل ى تطبي ق أفض ل الممارس ات ف ي أس لوب عملھ ا .حي ث تق وم إدارة الرقاب ة
الداخلية بالشركة بإجراء مراجعة كاملة لكافة النش اطات والعق ود والسياس ات والممارس ات واإلج راءات
لجميع قطاعات الشركة والشركات التابعة سواء داخل أو خ ارج المملك ة .وتق وم اإلدارة برف ع تقاريرھ ا
الدوري ة للجن ة المراجع ة الت ي تتض من مرئياتھ ا ومالحظاتھ ا وتوص ياتھا ،كم ا يتض من تقريرھ ا عل ى
اإلج راءات المتخ ذة لتص حيح الوض ع ،باإلض افة إل ى أخ ذ موافق ة لجن ة المراجع ة عل ى خط ة العم ل
وميزاني ة اإلدارة .ويق وم رئ يس اللجن ة ب إبالغ مجل س اإلدارة ب األمور الجوھري ة ـ إن وج دت ـ التخ اذ
اإلجراء الالزم حيالھا .ومن الجدير بالذكر بأنه ل م تك ن ھن اك مالحظ ات جوھري ة خ الل الع ام .٢٠١٢
علما ً ب أن المالحظ ات غي ر الجوھري ة الت ي تص در ھ ي ف ي إط ار النش اطات واألعم ال اليومي ة للش ركة
وقطاعاتھا ويتم أخذھا في االعتبار ويتم وضع الحلول أو اإلجراءات المناسبة لتصحيحھا.
- ٢٠ -

كما تأكدت لجنة المراجعة من أن نظ ام الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة أع د عل ى أس س س ليمة وي تم تنفي ذه
بفاعلي ة .ويق ر مجل س اإلدارة ص حة إج راءات الرقاب ة الداخلي ة بم ا يحق ق أغ راض الش ركة ويحم ي
مصالحھا .لذا يقر إدارة الشركة بما يلي:
"يوج د ل دى الش ركة إدارة للمراجع ة الداخلي ة والت ي ترف ع تقاريرھ ا للجن ة المراجع ة ،وأن لجن ة
المراجعة حرصت على التأك د م ن أن نظ ام الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة أع د عل ى أس س س ليمة وت م
تنفيذه بفاعلية .ويقر مجلس اإلدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية".
 (٢٧إقرارات:
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
) (١يتم إعداد وحفظ سجالت حسابات الشركة بالش كل الص حيح وفق ا ً للمع ايير المحاس بية المعتم دة
من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
) (٢أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
) (٣ال توجد للشركة أدوت دين قابلة للتحويل إلى أسھم.
) (٤لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل م ع أي م ن المس اھمين أو أح د التنفي ذيين أو م وظفي الش ركة أو
إحدى شركاتھا التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو أي مصلحة جوھرية.
) (٥ال يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على االستمرار بممارسة نشاطاتھا.
) (٦ال توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل ھيئة السوق المالية
أو من أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 (٢٨سياسة توزيع األرباح:
يعتمد ق رار توزي ع أي أرب اح نقدي ة إل ى المس اھمين عل ى تق دير وتوص ية مجل س اإلدارة بع د األخ ذ ف ي
االعتبار العوامل المختلفة القائمة حينھا بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاع ات الش ركة .وق د
درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساھمين منذ التأسيس .علما ً ب أن سياس ة توزي ع األرب اح ھ ي
حسب نصوص المادة ) (٣٣من النظام األساسي للشركة ،وھي كالتالي:
ت وزع أرب اح الش ركة الص افية ـ س واء رب ع س نويا ً أو نص ف س نويا ً أو س نويا ً حس ب م ا ي راه مجل س
اإلدارة مناسبا ً ـ بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
 يجنب ) (%١٠من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقفھذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 يجوز للجمعية العامة العادية بنـا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ) (%٥م ن األرب احالصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل ) (%٥من رأس المال المدفوع. يخصص بعد ما تقدم نسبة ) (%١٠من الب اقي لمكاف أة مجل س اإلدارة بحي ث ال تتع دى ف ي جمي عاألحوال الحدود القصوى المسموح بھا وفقا ً للقرارات والتعليم ات الرس مية الص ادرة م ن الجھ ات
المختصة في ھذا الشأن.
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباحويوضح الجدول التالي تفاصيل األرباح الموزعة لألعوام الخمسة السابقة:
السنة

مالحظة

٢٠٠٨/١٢/٣١ – ٢٠٠٨/٠١/٠١
٢٠٠٩/١٢/٣١ – ٢٠٠٩/٠١/٠١
٢٠١٠/٠٦/٣٠ – ٢٠١٠/٠١/٠١
٢٠١٠/١٢/٣١ – ٢٠١٠/٠٧/٠١
٢٠١١/٠٦/٣٠ – ٢٠١١/٠١/٠١
٢٠١١/١٢/٣١ – ٢٠١١/٠٧/٠١
٢٠١٢/٠٦/٣٠ – ٢٠١٢/٠١/٠١
٢٠١٢/١٢/٣١ – ٢٠١٢/٠٧/٠١

أرباح نقدية
أسھم منحة/أرباح نقدية
أرباح نقدية/نصف أول
أرباح نقدية/نصف ثاني
أرباح نقدية/نصف أول
أرباح نقدية/نصف ثاني
أرباح نقدية/نصف أول
أرباح نقدية/نصف ثاني
- ٢١ -

الربح الموزع
للسھم الواحد
١,٥
* ١,٥
٠,٧٥
٠,٧٥
٠,٧٥
٠,٧٥
٠,٧٥
** ٠,٧٥

مجموع األرباح
النقدية الموزعة
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠

النسبة المئوية
من رأس المال
١٥
١٥
٧,٥
٧,٥
٧,٥
٧,٥
٧,٥
٧,٥

)* تم كذلك توزيع أسھم منحة بواقع  ١سھم لكل  ٣أسھم مملوكة بنھاية تداول يوم (٢٠١٠/٠٣/٣١
)** توصية بتوزيع أرباح النصف الثاني من العام  ٢٠١٢لم يتم إقرارھا بعد من الجمعية العمومية(

 (٢٩اقتراح توزيع األرباح:
ً
تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بع د خص م مخص ص الزك اة الش رعية بلغ ت ) (٢٠١,٥ملي ون
﷼ س عودي كم ا توض حه بيان ات الق وائم المالي ة الموح دة للس نة المالي ة المنتھي ة ف ي ٢٠١٢/١٢/٣١
وتقرير مراقب الحسابات المرفق.
أقر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف األول م ن الع ام  ٢٠١٢بقيم ة ) (٤٥ملي ون ﷼ بم ا
يع ادل  %٧,٥م ن رأس الم ال أي بواق ع ) (٠,٧٥﷼ للس ھم الواح د للس ادة المس اھمين المس جلين ف ي
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم  ٢٠١٢/٠٧/٣١وقد تم التوزيع الفعل ي بت اريخ  .٢٠١٢/٠٨/١٤كم ا
أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ  ٢٠١٣/٠١/١٥بقيمة ) (٤٥ملي ون ﷼
بما يعادل  %٧,٥من رأس المال أي بواقع ) (٠,٧٥﷼ للسھم الواحد للسادة المساھمين المس جلين ف ي
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدھا الحقا ً .يبين الجدول التالي:
األرباح الصافية للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٢/١٢/٣١
المحول لالحتياطي النظامي )(%١٠
ّ
أرباح تم توزيعھا عن النصف األول من العام ٢٠١٢
)بواقع  ٠,٧٥﷼ للسھم الواحد(
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يضاف األرباح المدورة كما في بداية العام
أرباح مقترح توزيعھا عن النصف الثاني من العام ٢٠١٢
)بواقع  ٠,٧٥﷼ لكل سھم(
األرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح

آالف الرياالت
٢٠١,٤٥٤
)(٢٠,١٤٥
١٣٨,٧٧١
)(٤٥,٠٠٠
)(١,٨٠٠
٩١,٧٧١
١٣٤,٥٠٩
)(٤٥,٠٠٠
٦٢٣,٢٠٤

 (٣٠الخاتمة:
يتق دم مجل س إدارة ش ركة الزام ل لالس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة( نياب ة ع نكم بجزي ل الش كر
واالمتنان لمقام خادم الح رمين الش ريفين وول ي عھ ده األم ين وحكومتن ا الرش يدة عل ى ال دعم المتواص ل
الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية االقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والت ي تمكنھ ا م ن مج اراة
ومنافسة الش ركات العالمي ة .كم ا يش كر المجل س الع املين ف ي وزارة التج ارة والص ناعة ومؤسس ة النق د
العرب ي الس عودي وھيئ ة الس وق المالي ة وش ركة الس وق المالي ة الس عودية )ت داول( وكاف ة الجھ ات ذات
العالقة على تعاونھم وما يبذلونه لخدمة الشركات.
كم ا يتوج ه المجل س نياب ة ع نكم بخ الص الش كر والتق دير إلدارة ومنس وبي ش ركة الزام ل لالس تثمار
الصناعي العاملين ف ي كاف ة فروعھ ا ومص انعھا ومكاتبھ ا الداخلي ة والخارجي ة عل ى جھ ودھم وعط ائھم
وي دعوھم إل ى مواص لة العط اء لمواجھ ة التح ديات ،وك ذلك يتوج ه بالش كر إل ى عم الء الش ركة داخ ل
وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتھم بالشركة ومنتجاتھا والدعم الدائم لھا.

مجلس اإلدارة

- ٢٢ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺟـدوﻝ اﻟﻣﺣﺗوﻳـﺎت
ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة

ﺻﻔﺣـﺔ
١
٣ - ٢
٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة

٦ - ٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣوﺣدة

٧

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة

٣٢ - ٨

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
- ١

اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ﺗــم ﺗﺣوﻳـﻝ ﺷــرﻛﺔ اﻟ ازﻣــﻝ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ )"اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم"( إﻟــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﺳــﻌودﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘـرار
اﻟــوزاري رﻗــم  ٤٠٧ﺑﺗــﺎرﻳﺦ ١٤١٩/٣/١٤ﻫ ـ )اﻟﻣواﻓــق  ٨ﻳوﻟﻳــو ١٩٩٨م( .وﻛﺎﻧــت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻗﺑــﻝ ذﻟــك ﺗﻌﻣــﻝ
ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣـدودة ﺗﺣـت اﺳـم ﺷـرﻛﺔ اﻟ ازﻣـﻝ ﻟﻠﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟﺣدﻳدﻳـﺔ اﻟﻣﺣـدودة .وﻗـد أدرﺟـت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم
رﺳﻣﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ )ﺗداوﻝ( اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ٩ﻓﺑراﻳر . ٢٠٠٢
ان اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري رﻗم . ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥
إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم وﻓروﻋﻬـﺎ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬم ﻣﺟﺗﻣﻌﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑـ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣذﻛور أدﻧﺎﻩ :
اﻟﻔروع :
-

ﻣﺻﻧﻊ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﻣﻛﻳﻔﺎت ،وﻳزاوﻝ ﺻﻧﻊ وﺗﺟﻣﻳﻊ أﺟﻬزة ﺗﻛﻳﻳف ﻫواء اﻟﻐـرف وأﺟﻬزة اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﻣرﻛزي
وأﻋﻣﺎﻝ أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

-

ﻣﺻﻧﻊ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠزﺟﺎج ،وﻳﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟزﺟﺎج .
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ:

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ

ﻳوﻧﻳﻔﻳرﺳﺎﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز ﺳﻳﺳﺗﻣز ﻟﻳﻣﺗد – ﺟﻳرﺳﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺣدﻳد اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ – )ﺳﺎﺑﻘﺎ :ﺷرﻛﺔ ﺣدﻳد اﻟزاﻣﻝ(
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣدﻳدﻳﺔ – ﻣﺻر
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز )ﺷﻧﻐﻬﺎي( ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻳﻣﺗد  -اﻟﺻﻳن
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ،ﺑوﻟﺳﻛﺎ – ﺑوﻟﻧدا
ﻛوﻝ ﻻﻳن ﻳوروب ﻫوﻟدﻧﺟز ﺟﻲ إم ﺑﻲ إﺗش -اﻟﻧﻣﺳﺎ
ﻛﻠﻳﻣﺎﺗﻳك اﻳرﻛوﻧدﻳﺷﻧرز ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗش – اﻟﻧﻣﺳﺎ
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز اﻧدﻳﺎ ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ اﻧﺟﻳﻧﻳرﻧﻎ اﻧدﻳﺎ ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻣن اﻟﺻوف اﻟﺻﺧري  -اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣدودة – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ )زﻳﺳﻛو( – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ – اﻹﻣﺎرات
-٨-
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ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(:

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ش.ذ.م– أﺑو ظﺑﻲ  ،اﻹﻣﺎرات
ﺷرﻛﺔ زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز ﻟﻳﻣﺗد – ﺗﺎﻳﻼﻧد
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻔﺣص وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺣدودة – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻺﻧﺷﺎءات اﻟﺣدﻳدﻳﺔ – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻔوﻻذﻳﺔ – ﻣﺻر
زاﻣﻝ ﻛوﻧﺳﺗرﻛﺷن اﻧدﻳﺎ ﺑﻲ.ﻓﻲ.ﺗﻲ .ﻟﻳﻣﺗد
ﺷرﻛﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﺎء – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
زاﻣﻝ اﻧﻔورﻣﻳﺷن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟﻠوﺑﺎﻝ ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد – اﻟﻬﻧد
ﻣﻌﻬد اﻟزاﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  -اﻟﺳﻌودﻳﺔ
زاﻣﻝ إﻧدﺳﺗرﻳـﺎﻝ إﻧﻔﺳﺗﻣﻧت ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ آﺳﻳﺎ ﺑﻲ .ﺗﻲ .إي ﻟﻳﻣﺗد – ﺳﻧﻐﺎﻓورة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ادﻓﺎﻧﺗﻳك ﻛوﻳﻠز ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد – اﻟﻬﻧد )اﻧظر اﻟﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﺎﻩ(
ﻛﺎﻧﺎم اﺳﻳﺎ اﻟﻣﺣدودة – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ )اﻧظر اﻟﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﺎﻩ(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز  -ﻓﻳﺗﻧﺎم ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻳﻣﺗد
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻣﻛﻳﻔﺎت اﻟﻬواء اﻟﻣﺣدودة – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻫدﺳون اﻟﻣﺣدودة – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺑﺗروﻛﻳم اﻟزاﻣﻝ اﻟﻣﺣدودة – اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻌﺔ واﻟﻧﺻﺎر واﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺣدودة  -اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ – .إﻳطﺎﻟﻳﺎ )اﻧظر اﻟﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﺎﻩ(
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٪١٠٠
٪٣٠
٪٦٥
٪٥١
٪٩٢,٢٧
٪٥١
٪٥٠
٪٥٠

٪٥٠
٪٤٠

٪٥٠
٪٨٥

ﺗﺳﻳطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻓﻲ  ، ٢٠١٢اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﺳﻳطرة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ادﻓﺎﻧﺗﻳك ﻛوﻳﻠز ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد – اﻟﻬﻧد ،
وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ  ،واﺻﺑﺣت ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻻم ﺑدءا ﻣن  ١ﻳﻧﺎﻳر .٢٠١٢
ﺗم ﺗوﺣﻳد ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺷرﻛﺔ ادﻓﺎﻧﺗﻳك ﻛوﻳﻠز ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد واﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﺻوﻟﻬﺎ  ٢٣,٢ﻣﻠﻳون
رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٢ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗﺣﻘق ﺷﻬرة أوﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٣٦,٩ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﺑﻌد أﺛر ﺧﺳﺎرة ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
وﺑﻌد ﺗوزﻳﻊ ﺳﻌر اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﺗم ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة
ﻟﻳﺻﺑﺢ  ٢٦,٣ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي .
-٩-

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك  ،ﻓﻲ  ، ٢٠١٢ﺑﺎﻋت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٪ ٤٥ﻓﻲ ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ– .
اﻳطﺎﻟﻳﺎ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( وﺳﺟﻠت رﺑﺣﺎ ﻗدرﻩ  ٣,٢ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي  .وﺗم ﻓﺻﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﻣن
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﻳﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .
ﻓــﻲ  ، ٢٠١١اﺳــﺗﺣوذت ﺷــرﻛﺔ اﻟﻌــزﻝ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺣــدودة  ،ﺷــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻻم  ،ﻋﻠــﻰ
ﻧﺳﺑﺔ  ٪٥١ﻣـن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺳـﻳطر ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻋـزﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ،وﻫـﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﺳـﻌودﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠـﺔ ﻣﺳـﺟﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ  .وﻟدى ﺷرﻛﺔ ﻋزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷﻘﻳﻘﺔ :
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﺳﻌودي ﻟﻌزﻝ اﻷﻧﺎﺑﻳب اﻟﻣﺣدودة

٪ ١٠٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻌزﻝ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺣدودة

٪ ١٠٠

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻣواد اﻟﻌزﻝ ﻣن اﻟﻔﻳﺑرﺟﻼس اﻟﻣﺣدودة

٪ ٥١

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ارﻣﺎﺳﻳﻝ اﻟﺷرق اﻻوﺳط اﻟﻣﺣدودة

٪ ٤٩

ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ٢٠١٢اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺎم آﺳﻳﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ دون ان ﺗﺗﻛﺑد اﻟﺷرﻛﺔ أﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﺿﺎﻓﻳﺔ .
إن ﺟزًءا ﻣن ﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﺳﺟﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو
اﻟﻣوظﻔﻳن ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻣرﺷﺣﻳن ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وذﻟك ﻧظ اًر ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.

ﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ .
- ٢

ﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
أﻋــدت اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣوﺣــدة وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ .وﻧــورد
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ :
أﺳﺎس ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﺻﻧف ﻛﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ وﻳـﺗم ﺗوﺣﻳـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻳﻪ .وﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﻳﻊ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻋﻧــد ﺗوﺣﻳــد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ .ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﺗ ـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣــﺎ ازﻟــت ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺄﺳــﻳس
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .
- ١٠ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻌدﻟـﺔ ﻟﺗﺗﺿـﻣن ﻗﻳـﺎس اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺑﻳـﻊ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻣدﻳﻧون
ﺗﺗﺿـﻣن اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت اﻟﻣﻘﻳـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺳـﺎب وﻏﻳـر اﻟﻣﺳـددة ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣــﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﻣﺧﺻص ﻷﻳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﻳﻝ.
اﻟﻣﺧزون
ﻳدرج اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق  ،أﻳﻬﻣﺎ أﻗﻝ وﺗﺣدد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم

 -ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.

اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ

 -ﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ـواد واﻟﻌﻣﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ ـ ـرﺗﻳن ازﺋـ ــداَ ﺣﺻـ ــﺔ

ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎرﻳف ﻏﻳــر اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻟﺧﺎﺻــﺔ

ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ،وﺗظﻬـر
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔـﺄة ﺑﻌـد ﺗﻌـدﻳﻠﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻼوة أو
اﻟﺧﺻـ ــم ذوي اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ .ﺗـ ــدرج اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـ ــﺔ ﺑﻐـ ــرض اﻟﻣﺗـ ــﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ،وﺗظﻬـ ــر اﻷرﺑـ ــﺎح
واﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻏﻳ ــر اﻟﻣﺣﻘﻘ ــﺔ ﻣﻧﻬ ــﺎ ﺿ ــﻣن ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟ ــدﺧﻝ اﻟﻣوﺣ ــدة .وﺗ ــدرج اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﻟﻠﺑﻳــﻊ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﺗظﻬــر اﻻرﺑــﺎح واﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻏﻳــر اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺿــﻣن ﺣﻘــوق اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣوﺣــدة .وﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ
ﻳﻣﻛــن ﺗﺣدﻳــد اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ  ،ﻳــﺗم إدراج ﻫــذﻩ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻧﺎﻗﺻــﺎ اﻟﻣﺧﺻــص ﻟﻘــﺎء اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ
اﻟﻘﻳﻣﺔ .
ﺗﻘﻳد اﻹﻳرادات ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻼم ﺗوزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح .

- ١١ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
إن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﻳ ار ﺟوﻫرﻳـﺎً ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻗـ اررات
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻳﻬﺎ .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب طرﻳﻘﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ .ﻳـﺗم ﺗﺧﻔـﻳض اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﻳـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻼﻋﺗـراف ﺑـﺄي اﻧﺧﻔـﺎض
ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﻳر أو ﻋﻧد ﻋدم
ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﺗدرج ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺷﻬرة
ﺗــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺗﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﻳﻘــﺔ اﻻﺳــﺗﺣواذ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ .وﺗﻘــﺎس ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺣواذ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻣﺟﻣــوع اﻟﻌــوض اﻟﻣﺣــوﻝ ،وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﺳــﺗﺣواذ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻗﻳﻣــﺔ أي ﺣﺻــص
ﻏﻳر ﻣﺳﻳطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺷﺂت ،ﻳﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻘﻳﺎس ﺣﺻـص
اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﺳــﻳطرة ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻬــﺎ إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو ﺑﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺣﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻳﻣــﺔ ﺻــﺎﻓﻲ
اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﺗﺣدﻳــدﻫﺎ ﺑــذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻬــﺎ .وﺗــدرج ﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻻﺳــﺗﺣواذ اﻟﻣﺗﻛﺑــدة ﺿــﻣن
اﻟﻣﺻﺎرﻳف .
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳد ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺷروط ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .

ﻳﺗم ﻗﻳﺎس اﻟﺷﻬرة ﻣﺑدﺋﻳﺎً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌوض اﻟﻣﺣوﻝ ﻋن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳد ﺑذاﺗﻬﺎ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌوض أﻗﻝ ﻣن

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳدرج
ﻣﺑﺎﺷرةً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة.
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺗﻘﺎس اﻟﺷﻬرة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً أي ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﻳﻣﺔ .وﻟﻐرض

اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ،وذﻟك ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺳﺗﺣواذ ،إﻟﻰ ﻛﻝ وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟوﺣدات أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات .

- ١٢ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺷﻬرة ﺟزءا ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﻳد اﻟﻧﻘد وﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟزءا ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟوﺣدة ،ﻳﺗم إدراج
اﻟﺷﻬرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة وذﻟك ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .ﻳﺗم ﻗﻳﺎس اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة واﻟﺟزء اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﻳد اﻟﻧﻘد .وﻋﻧد ﺑﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق
ﺑﻳن ﺳﻌر اﻟﺑﻳﻊ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات زاﺋداً ﻓروﻗﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟﺷﻬرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة .
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﻌدات  /اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﺗﻘﻳد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدﺋﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗدرج ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ .ان اﻷرض اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻻ ﺗﺳﺗﻬﻠك ،وﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﻬﻼك
ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت ﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﺷطب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .
ان اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﺑﻧود اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوﺟودات ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :
اﻟﺳـﻧوات
٤٠ – ٢٠
٢٠ – ٢

أرﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة
ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ا
ﻣﺻﻧﻊ وآﻻت واﺛﺎث وﺗرﻛﻳﺑﺎت وﺳﻳﺎرات

ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺻﺎرﻳف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻝ .أﻣﺎ اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ذات
اﻟﺻﻠﺔ أو اطﺎﻟﺔ أﻋﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺟوﻫري ﻓﺗﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ .
اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﻳر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﻘ ـ ـ ــوم اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ــﺔ ﺑﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻛ ـ ـ ــﻝ ﻗﺎﺋﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣرﻛـ ـ ــز اﻟﻣ ـ ـ ــﺎﻟﻲ ﺑﻣراﺟﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﻳﻣـ ـ ــﺔ اﻟدﻓﺗرﻳـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـ ـ ــﺎت واﻟﻣﺻـ ـ ــﺎﻧﻊ
واﻟﻣﻌـ ــدات واﻟﻣوﺟـ ــودات ﻏﻳـ ــر اﻟﻣﺗداوﻟـ ــﺔ اﻷﺧـ ــرى ﻟﻠﺗﺄﻛـ ــد ﻣـ ــن ﻋـ ــدم وﺟـ ــود ﻣؤﺷـ ــر ﻳـ ــدﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻧﺧﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ
ﻗﻳﻣـ ـ ــﺔ ﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻣوﺟـ ـ ــودات .وﻓـ ـ ــﻲ ﺣﺎﻟـ ـ ــﺔ وﺟـ ـ ــود ﻫـ ـ ــذا اﻟﻣؤﺷ ـ ـ ــر ،ﻳـ ـ ــﺗم ﺗﻘـ ـ ــدﻳر اﻟﻘﻳﻣـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻘـ ـ ــدرة ﻟﻼﺳـ ـ ــﺗرداد ﻟﺗﻠـ ـ ــك
اﻷﺻ ـ ــوﻝ ﻟﻠﺗوﺻ ـ ــﻝ إﻟ ـ ــﻰ ﻗﻳﻣ ـ ــﺔ اﻻﻧﺧﻔ ـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ اﻟﻣوﺟ ـ ــودات )إن وﺟـ ــد( .وﻓ ـ ــﻲ ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋـ ــدم ﻗ ـ ــدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ
ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدﻳر اﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ــﺗرداد ﻷﺣـ ــد اﻷﺻـ ــوﻝ ،ﺗﻘـ ــوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﺑﺗﻘـ ــدﻳر اﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ــﺗرداد
ﻟﻠوﺣدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌود إﻟﻳﻬﺎ ذﻟك اﻷﺻﻝ .
ﻳﺗم ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( ﻟﺗﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أﻗﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ .وﻳﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻛﻣﺻﺎرﻳف ﻋﻧد ﺗﻛﺑدﻫﺎ .
- ١٣ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﺑﺗﻘدﻳر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣـدات
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺷﻬرة .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟﻠوﺣـدة اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻠﻧﻘـد )أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( أﻗﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( اﻟﺗـﻲ ﺗـم
ﺗﺧﺻﻳص ﺷﻬرة إﻟﻳﻬﺎ ،ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑذﻟك ﻛﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ .ﻋﻠﻣـﺎً ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﻳﻣﻛـن ﻋﻛـس

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ.

وﻋﻧد ﻋﻛس ﻗﻳد اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻻﺣﻘـﺎً ،ﻳـﺗم زﻳـﺎدة اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﻳـﺔ ﻟﻸﺻـﻝ )أو اﻟوﺣـدة

اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﻬرة ،إﻟﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﺷرط أﻻ ﺗﺗﻌدى ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻟو ﻟم ﻳﺗم ﺗﺧﻔﻳض ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻﻝ )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘـد( ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .وﻳـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻌﻛـس ﻗﻳـد
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﻬرة ،ﻛﺈﻳرادات ﻋﻧد ﺗﺣدﻳدﻫﺎ.
اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻﺎرﻳف ﻣؤﺟﻠﺔ وﺗطﻔﺄ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘدرة
ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ٥ﺳﻧوات.
إن رﺳوم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘـدﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻘـروض ﺻـﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳـﻌودي وﻳـﺗم إطﻔﺎؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة
اﻟﻘروض .ﻳﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻹطﻔﺎء ﻛﺟـزء ﻣـن اﻻﻋﻣـﺎﻝ اﻟ أرﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳـد اﻟﺗﻧﻔﻳـذ )إذا ﻛـﺎن ذﻟـك ﻣﻧطﺑﻘـﺎً( ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـدء
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻳ ــﺗم ﺗﺧﺻ ــﻳص ﻣﺑ ــﺎﻟﻎ ﻋﻠ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺗﻘ ــدﻳري ﻟﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻛ ــﺎﻟﻳف اﻟﺗ ــﻲ ﻣ ــن اﻟﻣﺣﺗﻣ ــﻝ ان ﺗﻧﺷـ ـﺄ ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻼ ﺑﻣوﺟ ــب
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن .
اﻟزﻛﺎة وﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ
ﻳــﺗم اﻻﺳــﺗدراك ﻟﻠزﻛــﺎة وﻓﻘــﺎ ﻟﻼﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻣــوﻝ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ .ﻳــﺗم ﺗﻛــوﻳن ﻣﺧﺻــص ﻟﺿـرﻳﺑﺔ
اﻟدﺧﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﻣـﻝ ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ .ﺗﻘﻳـد اﻟﺗ ازﻣـﺎت
اﻟزﻛـﺎة وﺿـرﻳﺑﺔ اﻟــدﺧﻝ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟــدﺧﻝ اﻟﻣوﺣـدة  .إن اﻟزﻛـﺎة وﺿـرﻳﺑﺔ اﻟـدﺧﻝ اﻟﻣﺣﻣﻠــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳن
ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرﻳن ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرة .
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن
ﻳﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘود اﻟﺗوظﻳف ﻟﺗﻌوﻳﺿﻬم ﻋن ﻓﺗرات ﺧدﻣﺗﻬم اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .
وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺗﺟﻧﻳب ﻣﺧﺻص وﻓﻘﺎً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ .
- ١٤ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻳرادات
ﻳﻣﺛــﻝ ﺻــﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌــﺎت ﻗﻳﻣــﺔ ﻓـواﺗﻳر اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ اﻟﻣــوردة واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ واﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﻧﻔــذة ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ  .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ أﺟﻬـزة اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﻣرﻛزي وﺣﺎوﻳﺎت اﻟﺿـﻐط  ،ﻓﺎﻧـﻪ ﻳـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺈﻹﻳراد واﻟـرﺑﺢ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻧﺎﺳــﺑﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﻌﻘــد ﺑﺻــورة ﻣﻌﻘوﻟــﺔ  .وﻳﺗ ـ ـ ـم ﺗﺟﻧﻳــب ﻣﺧﺻــص ﻟﻛﺎﻣــﻝ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .
ﻳﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻔواﺗﻳر ﺿﻣن ﺑﻧد اﻟﻣدﻳﻧﻳن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً ﻓﻲ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻔواﺗﻳر اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﺿﻣن ﺑﻧد اوراق اﻟدﻓﻊ
واﻟداﺋﻧﻳن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .
اﻟﻣﺻﺎرﻳف
إن ﻣﺻــﺎرﻳف اﻟﺑﻳــﻊ واﻟﺗوزﻳــﻊ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺗﺣدﻳــد ﺑﻣــوظﻔﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌــﺎت واﻟﺗﺧ ـزﻳن وﺳــﻳﺎرات
اﻟﺗﺳﻠﻳم وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿﻣﺎن وﻛذﻟك ﻣﺧﺻص اﻟدﻳون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ .وﺗﺻﻧف ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻـﺎرﻳف اﻷﺧـرى،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ٕواطﻔﺎء اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻻﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺻﺎرﻳف ﻋﻣوﻣﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ .
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺗﺳــﺟﻝ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﺑﺎﻟرﻳــﺎﻻت اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ﺑﺄﺳــﻌﺎر اﻟﺗﺣوﻳــﻝ اﻟﺳــﺎﺋدة وﻗــت ﺣــدوث
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﻳﻌﺎد ﺗﺣوﻳﻝ أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌــﺎر اﻟﺗﺣوﻳـﻝ
اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج ﻛﺎﻓﺔ ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة .
ﺗﺗرﺟم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻰ رﻳﺎﻻت ﺳﻌودﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،وﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻳرادات واﻟﻣﺻﺎرﻳف واﻷرﺑﺎح
واﻟﺧﺳﺎﺋر .وﺗﺳﺟﻝ ﻋﻧﺎﺻر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺑﻘﺎة  ،ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .ﺗﻘﻳد ﺗﺳوﻳﺎت
اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣوﺣدة .وﺗﺣﻣﻝ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة .
رﺑﺣﻳﺔ اﻟﺳﻬم
ﺗﺣﺗﺳــب رﺑﺣﻳــﺔ اﻟﺳــﻬم ﺑﺗﻘﺳــﻳم ﺻــﺎﻓﻲ دﺧــﻝ اﻟﺳــﻧﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﻌــدد اﻷﺳــﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﺳــﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠١٢وﻫﻲ  ٦٠ﻣﻠﻳون ﺳﻬم )  ٦٠ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﻋﺎم . ( ٢٠١١
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ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﺳب رﺑﺣﻳﺔ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺗﻘﺳﻳم اﻟدﺧﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ
اﻟزﻛــﺎة واﻟﺿ ـرﻳﺑﺔ واﻻﻋﺑــﺎء اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ وﺻــﺎﻓﻲ ﺣﺻــﺔ اﻟﺧﺳــﺎرة ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺎت ﺷــﻘﻳﻘﺔ وﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﺳــﻳطرة
ﻟﻠﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻻﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .
ﺗﺣﺗﺳــب رﺑﺣﻳــﺔ اﻟﺳــﻬم ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻻﺧــرى ﺑﺗﻘﺳــﻳم اﻻﻳ ـرادات اﻻﺧــرى ﻟﻠﻔﺗ ـرات ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﻌــدد
اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .
اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ
ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘطﺎع وﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ
)ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳب اﻷﻧﺷطﺔ( ،أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺑﻳﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺣددة
وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ )ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ( ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻟﻛﻝ ﻗطﺎع ﻣﺧﺎطرﻩ وﻣﻧﺎﻓﻌﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋن ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى .
ﻋﻘود اﻹﻳﺟﺎر
ﻳﺗم ﺗﺻﻧﻳف ﻋﻘود اﻹﻳﺟﺎر ﻛﻌﻘود اﻳﺟﺎر رأﺳﻣﺎﻟﻲ إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﻳﺟﺎر ﺗﺣوﻳـﻝ ﺟـوﻫري ﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ وﻣﺧـﺎطر
اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﺻــﻝ ﻣوﺿــوع اﻟﻌﻘــد اﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر .وﻳــﺗم ﺗﺻــﻧﻳف ﻋﻘــود اﻻﻳﺟــﺎر اﻻﺧــرى ﻛﻌﻘــود اﻳﺟــﺎر
ﺗﺷــﻐﻳﻠﻲ .ﻳــﺗم ﺗﺣﻣﻳــﻝ اﻻﻳﺟـ ـﺎرات اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻘ ــود اﻹﻳﺟــﺎرات اﻟﺗﺷــﻐﻳﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧﻝ اﻟﻣوﺣــدة
ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻹﻳﺟﺎر .
- ٣

اﻟﻣدﻳﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ

ﻣدﻳﻧون ﺗﺟﺎرﻳون وأوراق ﻗﺑض
ﻣﺻﺎرﻳف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
ﺣﺟوزات ﻣدﻳﻧﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ وﺗﺄﻣﻳﻧﺎت ﻧﻘدﻳﺔ وﻣدﻳﻧون آﺧرون
اﻳرادات ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻳﺎدة ﻋن اﻟﻔواﺗﻳر اﻟﺻﺎدرة
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٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
١,٣٨٨,٣٩١
١,٥٥٩,١١٩
٢٩,٥٢٩
٣٨,٣٥٦
٤٠,٠٠٣
٤٧,٠٧٧
١٧٣,٢٤٢
١٨٣,٠٣٣
١١٢,١٣٠
٢٠٦,٩٠١
١,٧٤٣,٢٩٥
٢,٠٣٤,٤٨٦

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
- ٤

اﻟﺳﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﻳر ﻣوﺣدة
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺳﻠﻔﺔ إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﺑرﻳـد اﻟﻣرﻛـزي اﻟﻣﺣـدودة ،وﻫـﻲ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻏﻳـر ﻣوﺣـدة .ﻋﻠﻣـﺎً
ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺻدد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻣﺷـﺎرﻳﻊ ﺗﻣوﻳﻠﻳـﺔ ﻣـن ﺑﻧـك ﺗﺟـﺎري ،وﻋﻠﻳـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ

اﺳﺗرداد اﻟرﺻﻳد ﺧﻼﻝ ﻋﺎم . ٢٠١٣
- ٥

اﻟﻣﺧزون
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
١,١٦٦,٣٣٤
١,٠٧٩,٥١٤
١٩٣,٣٧٨
١٨٤,٤٠٣
٣٨٦,٥٨٣
٣٩٥,٢٣٣
١٣٢,٢٥٥
١٦١,١١٥
١,٨٧٨,٥٥٠
١,٨٢٠,٢٦٥

ﻣواد وﻟوازم وﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎت
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟطرﻳق
- ٦

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٨,٧٩٦
٨,٧٩٦
)(١,٠٧٥
)(١,٩١٦
٧,٧٢١
٦,٨٨٠
١٩٤,٠٣١
١٣٤,٢٩٠
٧٢,٦٦٦
٧٢,٦٦٦
٤٦,٥٨٦
٤٦,٥٨٦
٣٢١,٠٠٤
٢٦٠,٤٢٢

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﻳر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﻳر ﻣوﺣدة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﺧرى
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ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺳﺟﻝ وﻓﻘﺎ ﻟطرﻳﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻳﺗﺄﻟف ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 - ١ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٢٧,٥ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ اﻟﺧﻠوﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة ) ﺷرﻛﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ذات
ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ( وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو إﻧﺗﺎج ﺑﻠوك ﺧرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻠوي وﻗواطﻊ ﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ ﺧﻠوﻳﺔ .
 - ٢ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٢٥ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ  -اﻟﺑﺣرﻳن )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( وﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗزوﻳد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗرﻳﺔ واﻟﺗﺑرﻳد اﻟﻣرﻛزي وﺧدﻣﺎت ﺑﻳﺋﻳﺔ وﻣﺳﺎﻧدة اﺧرى ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ
ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ .ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 ٪٤٩ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .
 - ٣ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٥١ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة( .
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻌﻬد وﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘود اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﻣﻳﺎﻩ وﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﻳد اﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ وﺗﻣدﻳد اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗوزﻳﻌﻬﺎ .ﺗﺗم اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ
ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ – اﻟﺑﺣرﻳن ) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .
 - ٤ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٩ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أرﻣﺎﺳﻝ اﻟزاﻣﻝ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻣﺣدودة .
وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣواد ﻻﺻﻘﺔ ﻣطﺎطﻳﺔ وﻋزﻝ ﻣطﺎطﻲ رﻏوي وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺎ.
-٥

ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٥١ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ اﻧﻔراﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد  .وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗورﻳد أﺑراج
اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻷﻏطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻔوﻻذﻳﺔ وﻣﻌدات ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻬواء ووﺣدات اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 - ٦ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٢٠,٨٣ﻓﻲ أي أي ﺑﻲ ﺑﻳﻳر ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻳﻣﺗد ) ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ
ﺟزر ﻛﺎﻳﻣﺎن (  .وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺎدﻳﻝ اﻟورﻗﻳﺔ .
 - ٧ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٥ﻣن اﺻﻝ  ٪٨٥ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر
 ٢٠١١ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ .وﻟذﻟك ﺗم ﻓﺻﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ٪٤٠ﻓﻲ ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ .ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر . ٢٠١٢
- ١٨ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻣﻠﺧــص ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ أﻋــﻼﻩ ﻛﻣــﺎ ﺑﺗــﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺣ ـ ـدة :

رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ
ﻣوﺟودات أﺧرى  -ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﻳرادات

٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
١٣٤,٤٦٨
١٤١,٨٩٧
١٢٩,٠٢٥
١٢٦,٥٧٥
٢٦٣,٤٩٣
٢٦٨,٤٧٢
١٣٤,٢٩٠
٢٤٤,٣٨٩

)(٢٦,٤٤٦

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟرﺑﺢ

)(٤,٠٨١

ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة

١٥٥,١٩٤

٥٣٣,٥٢٥
١٠,٦٤٧

)(٤,١٤٢

ﺗﺗ ــﺄﻟف اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات ﻓ ــﻲ ﺷ ــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻏﻳ ــر ﻣوﺣ ــدة ﻣ ــن ﺣﺻ ــﺔ ﺑﻧﺳ ــﺑﺔ  %١٠٠ﻓ ــﻲ اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﺷـ ـرﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﺑرﻳ ــد
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺣدودة )ﺷـرﻛﺔ ﺳـﻌودﻳﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺣـدودة(  .وﻳﺗﻣﺛـﻝ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﻳﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ إﻧﺗـﺎج ﻣﻳـﺎﻩ
اﻟﺗﺑرﻳد اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ  ،ﻫذا وﻟم ﺗﺑدأ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم .
ﺗﺗــﺄﻟف اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧــرى ﻣــن ﺣﺻــﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ  %٢,١١ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻛﻧــﺎن اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻠﺗطــوﻳر اﻟﻌﻘــﺎري اﻟﻣﺣــدودة
)ﺷرﻛﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة(  .وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـﺎرات ﻛﺷـراء
ٕواﻧﺷﺎء وﺗﺄﺟﻳر اﻻراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ .

- ١٩ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
- ٧

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
اﻷراﺿﻲ
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 ١ﻳﻧﺎﻳر
اﺿﺎﻓﺎت
ﺗوزﻳﻌﺎت ﻣﺑﻠﻎ ﺷراء
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﻳﻼت
ﺧﺳﺎرة ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﺔ

٧٧,٤٧٩
٥,١١١
١٠,٦٥٥
٨٩٦
)(٣٤٤

اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت
 ١ﻳﻧﺎﻳر
اﻟﻣﺣﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺧﺳﺎرة ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼت

-

 ٣١دﻳﺳﻣﺑر

 ٣١دﻳﺳﻣﺑر

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١١

٩٣,٧٩٧

٩٣,٧٩٧

٧٧,٤٧٩

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ

اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

واﻟﺳﻳﺎرات

واﻻﺛﺎث واﻟﺗرﻛﻳﺑﺎت

اﻷراﺿﻲ

١,٥٩٣,٨٠٨

٧٨٣,٦٠١

٩٢٥,٦٧٦
١١٤,٩٠٣
١٨,٣٣٥
)(٢٦,٠٤٦
)(٢,٦٣٨

٣٠٣,١١٦
٣١,١٠٣
١,٢٧٦
)(٤٣٨
)(٣٨٧

٣٣٤,٦٧٠

١,٠٣٠,٢٣٠

٤٤٨,٩٣١

٥٦٣,٥٧٨

- ٢٠ -

٥٥٨,٢٧٢

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ

٢,٦٧٣,٢٩٤
٢٢٨,٨٠٠
٣٨,٤٢٢
٦٢,٥٥١
)(٣٥,٩٥٢
)(٩,٣٢٥

٢,٠٨٥,٢٤١
٢٤٠,٥٤٥
٣٨٨,٩٠٩
)(٢٧,٥٨٦
)(١٣,٨١٥

ﻗﻳد اﻟﺗﻧﻔﻳذ

) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳـﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٣٩٤,٠٦٥
١,٤٨٣,٩٤٨
١٥٢,٧٥٩
٥٨,٠٠٤
١٣,٨٧٩
٥٣,١٣٠
)(١١٢
)(٣٥,٣٧٦
)(٦٠,١١٥
٢٦,٧٥٠
)(١٣
)(٦,٥٢٧

٧١٧,٨٠٢
١٢,٩٢٦
١٣,٨٨٨
٨,٥٢٥
)(٤٦٤
٣٣,٣٦٥
)(٢,٤٤١

٤١٤,٦٨٦

اﻷﻋﻣﺎﻝ

٤٨٦,٥٨٤
٤٨٦,٥٨٤

٣٩٤,٠٦٥

٢٠١٢

٢,٩٥٧,٧٩٠

١,٢٢٨,٧٩٢
١٤٦,٠٠٦
١٩,٦١١
)(٢٦,٤٨٤
)(٣,٠٢٥

١,٣٦٤,٩٠٠
١,٥٩٢,٨٩٠
-

٢٠١١

٢,٦٧٣,٢٩٤

٩٦٦,٤٠٢
١٣٨,٣٥٦
١٥٢,١٧٦
)(٢٤,٢٤٩
)(٣,٨٩٣

١,٢٢٨,٧٩٢
-

١,٤٤٤,٥٠٢

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺗﻣﺛﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﺻورة رﺋﻳﺳﻳﺔ ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺟدﻳد واﻟﺗوﺳﻌﺔ واﻟﺗطوﻳر
ﻟﻣراﻓق إﻧﺗﺎج وﺧط اﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟدﻳد ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء وﻣﺻﻧﻊ وﻣﻌدات ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻟﺗطوﻳر ﻋﺎم ﻟﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺣدﻳد
اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ( وﻣﺻﻧﻊ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﻣﻛﻳﻔﺎت )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ( وﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
اﺧرى .
إن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﻌدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣرﻫوﻧﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدى
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗروض ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻧظر اﻻﻳﺿﺎح . (١٥
- ٨

اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺗﻛﺑد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﺣوﻳﻼت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣطﻔﺄ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ

- ٩

١١,٧٧٧
٨,٢٨٣
)(٣١٧
)(٣,٠٣٧
١٦,٧٠٦

١١,٨٣٨
٣,١٣٧
)(٣,١٨٨
)(١٠
١١,٧٧٧

اﻟﺷﻬرة
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ

١٦٩,٩٠٦

١٧٦,٢٥١

ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر  ،٢٠١١ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷراء ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ )"ﺟﻲ آي
ﺟﻲ"( ﺑواﻗﻊ  ١١٤ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي  .ﺧﺻﺻت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﺟودات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﻘﻳﺎس ،وﺗم
ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺷﻬرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٧,٨ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي .

- ٢١ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٥ﻣن أﺻﻝ  ٪٨٥ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠١١ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ .وﻟذﻟك ﺗم ﻓﺻﻝ ﺷرﻛﺔ ﺟﻳوﻛﻳﻠﻣﺎ أس آر اﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣوﺣدة وﻋﻠﻳﻪ ﺗم اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬرة اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت  ٣,٢ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي.
وﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ ،اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ  ٪٧٠اﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ادﻓﺎﻧﺗﻳك ﻛوﻳﻠز ﺑراﻳﻔت ﻟﻳﻣﺗد – اﻟﻬﻧد،
اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻋﺗراف أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷﻬرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٦,٩ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﺑﻌد أﺛر ﺧﺳﺎرة ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ  .ﺗم
ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة إﻟﻰ  ٢٦,٣ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
وﺑﻌد ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻬﺎ .
وﻓﻘﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻌﺔ واﻟﻧﺻﺎر واﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة )"راﻧﻛو"(،
ﺳﻳطرت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ )"راﻧﻛو"( اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ١ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١١م  .ﺑﻌد ان ﺗﻣت اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ راﻧﻛو ،
ﺗم اﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٣٤,٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي وﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك .
- ١٠

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻟﺟﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺗﻣﺛــﻝ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ واﻟﻣــوظﻔﻳن اﻟرﺋﻳﺳ ـﻳﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺳــﻳطر
ﻋﻠﻳﻬﺎ أو اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت او اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻔوذاً ﻫﺎﻣـﺎً .
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ :

٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (

ﺷرﻛﺎت ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزاﻣﻝ :
ﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت
ﺑﻳﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت

١١٠,٠٨٥
)(٤٥,٨٧٨

٩١,٥٧٧
)(٢٣,٣٧٤

ﻛﻣﺎ دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺑﻠـﻎ  ٦ﻣﻠﻳـون رﻳ ـﺎﻝ ﺳـﻌودي )  ٦ :٢٠١١ﻣﻠﻳـون رﻳ ـﺎﻝ ﺳـﻌودي( ﻛرواﺗـب وﻣ ازﻳـﺎ أﺧـرى
ﻟﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺳؤوﻟﻳن ﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺑﻠﻐت ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺟﻠس اﻹدارة  ١,٨ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ) ٢ :٢٠١١ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي( .
ﺗﻌﺗﻣد اﻻﺳﻌﺎر وﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة .

- ٢٢ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺗم إظﻬﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ٕواﻟـﻰ ﺟﻬـﺎت ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة ﺿـﻣن اﻟﻣوﺟـودات

اﻟﻣﺗــداوﻟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ،وﻫــﻲ ﺗﺗــﺄﻟف ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻣــن  /إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷــرﻛﺎت
اﻟزاﻣﻝ .
 - ١١أوراق اﻟدﻓﻊ واﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﻳون واوراق دﻓﻊ
ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺻﺎرﻳف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣﺧﺻﺻﺎت
ﻣﺧﺻص زﻛﺎة )إﻳﺿﺎح (١٢
ﻓواﺗﻳر ﺻﺎدرة ﺑﺎﻟزﻳﺎدة ﻋن ﻗﻳﻣﺔ اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺟزة

٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٢٤٨,١١٧
٣٢٨,٣٢٦
٩٥,٩٥٥
١٠٣,٧٧٦
٣٧٣,٢٢٢
٤٣٨,٤٧٤
٥٨,٩١٦
٣٨,١٩٦
٧٣,٩٤٥
٨٦,٢٩٨
٨٥٠,١٥٥
٩٩٥,٠٧٠

 - ١٢اﻟزﻛﺎة
ﺗﺗﺄﻟف اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٤٣,٩٣٤

ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

٢٢,٣١٨

ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت أوﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻷﺧرى
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد
ﺣﺳم اﻟﻣطﻠوﺑﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠزﻛﺎة
وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة
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١,٤٢٧,٦٠٤
٣٦٦,٤١٣

١,٢٥٥,٩٦٠
٣٢٨,٤٤٥

)(١,٤٤٦,٤٢٤
٣٤٧,٥٩٣
٢٧٣,٩٦١
٦٢١,٥٥٤

)(١,٢٥٤,٤٢١
٣٢٩,٩٨٤
٢٤٢,٧٤٨
٥٧٢,٧٣٢

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢

إن اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠزﻛــﺎة ﻗــد ﻧﺷــﺄت ﺑﺻــورة رﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻋــن اﺳــﺗﺑﻌﺎد
ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺣﻳدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻛذﻟك ﻋن
اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف  /اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟزﻛوﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ .
ﺗﻘ ــوم اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﺑ ــدﻓﻊ اﻟزﻛ ــﺎة اﻟﻣﺳ ــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣوﺣ ــدة ﻟﻠﺷ ــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ــﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .
ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٥٤,٠٣٧
٥٨,٩١٦
٢٢,٣١٨
٤٣,٩٣٤
١,٩٧٤
)(١٩,٤١٣
)(٦٤,٦٥٤
٥٨,٩١٦
٣٨,١٩٦

ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺟﻧب ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻳﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ
وﺿﻊ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﻳﺔ

ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟزﻛـﺎة واﻟـدﺧﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑـوط اﻟزﻛوﻳـﺔ ﻋـن ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺳـﻧوات ﺣﺗـﻰ ﻋـﺎم  .٢٠١٠ﻋﻠﻣـﺎً ﺑـﺄن

اﻟرﺑط ﻋن اﻟﻌﺎم  ٢٠١١ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻩ ﺑﻌد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .
 - ١٣ﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺗورق

ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻼت ﻣراﺑﺣﺔ وﺗورق ﻣن ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻋﺗﻣﺎد وﺑﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﺣﻣﻝ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗﻣوﻳﻝ ﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .
 - ١٤اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ
ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـروض ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻣن ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ وأﺟﻧﺑﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻔﺗرة أﻗـﻝ ﻣـن ﺳـﻧﺔ واﺣـدة ﻣـﻊ
اﻟﺧﻳﺎر ﺑﺗدوﻳرﻫﺎ  ،وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻘروض ﻋﻣوﻟﺔ ﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ .
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ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
 - ١٥اﻟﻘروض ﻷﺟﻝ

اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض
اﻟﻘرض

رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم

٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف
١١٣,٧٨٩
٢٢٥,٠٠٠
٦٦,٦٤٠
٣٦,٤٧١
١,٢٥٤
٥٣,١٥٩
٣٥,٨٧٦
٥٣٢,١٨٩
)(٣١٣,٢٢٧
٢١٨,٩٦٢

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

ﻧﺎﻗﺻﺎً  :اﻟﻘﺳط اﻟﺟﺎري

٢٠١١
اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٧٧,٥٠٩
٦,٢١٠
٤٥٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٧,٥٢٩
٦٨١,٢٤٨
)(٢٨٧,٣٣٤
٣٩٣,٩١٤

إن اﻟﻘرض )رﻗـم  (١ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻘـروض اﻟﺗـﻲ ﺣﺻـﻠت ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺷـرﻛﺔ اﻟ ازﻣـﻝ ﻟﻠﺣدﻳـد اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ وﺷـرﻛﺔ ﺣﻠـوﻝ ﻣﻛوﻧـﺎت
اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻌﺎزﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻔــﺎﻳﺑر ﺟــﻼس اﻟﻣﺣــدودة ﻣــن ﺻــﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳــﻌودي.
وﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘروض رﺳوم ﺗﺛﻣﻳن ﺗطﻔﺄ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات اﻟﻘروض وﻳﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﻳﺔ
ﻏﻳر ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺳﺗﺣق آﺧر ﻗﺳط اﻟﺳداد ﻓﻲ  ١٥ﺷواﻝ ١٤٣٩ﻫـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٩ﻳوﻧﻳو ٢٠١٨م( .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺳــﻣﺑر  ، ٢٠١٢ﺑﻠﻐــت اﻟﻘــروض اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻣــن ﺻــﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳــﻌودي  ١١٣,٨ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ
ﺳﻌودي ) ٧٧,٥ :٢٠١١ﻣﻠﻳـون رﻳــﺎﻝ ﺳـﻌودي ( ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ اﻟﺟـزء اﻟﻣﺗـداوﻝ واﻟﺑـﺎﻟﻎ  ٢٣,٤ﻣﻠﻳـون رﻳــﺎﻝ ﺳـﻌودي
) ١٨,٨ :٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي( .إن ﻫــذﻩ اﻟﻘــروض ﻣﺿــﻣوﻧﺔ ﺑــرﻫن ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت وﻣﺻــﻧﻊ وﻣﻌــدات اﻟﻔــروع
وﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻘروض ﺗﺗﺿﻣن ﺷروطﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺳب ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ .
إن اﻟﻘــرض )رﻗــم  ، (٢ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ دﻳﺳــﻣﺑر  ، ٢٠١١ﻳﻣﺛــﻝ ﻗــروض ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ وطوﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻝ ﺣﺻــﻠت
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟﻳو ﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ .وﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﻳﺔ ورﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ وﻧﺻف ﺳﻧوﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ.
ﺗــم ﻓﺻــﻝ ﺟﻳــو ﻛﻠﻳﻣــﺎ اس .آر .اﻝ ﻣــن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣوﺣــدة ﺑﺳــﺑب ﺑﻳــﻊ ﺣﺻــص ﻏﻳــر ﻣﺳــﻳطرة ﻓ ـﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ .

- ٢٥ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
إن اﻟﻘــرض )رﻗــم  (٣ﻳﻣﺛــﻝ ﻗــروض ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ١,٠٠٠ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي ﻣـن ﺑﻧــوك
ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ .وﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر  ، ٢٠١٢ﺑﻠﻐت اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ  ٢٢٥ﻣﻠﻳـون
رﻳـ ــﺎﻝ ﺳ ــﻌودي ) ٤٥٠ :٢٠١١ﻣﻠﻳ ــون رﻳـ ــﺎﻝ ﺳ ــﻌودي( ﻣﺗﺿ ــﻣﻧﺔ اﻟﺟ ــزء اﻟﻣﺗ ــداوﻝ واﻟﺑ ــﺎﻟﻎ  ٢٢٥ﻣﻠﻳ ــون رﻳـ ــﺎﻝ
ﺳﻌودي ) ٢٢٥ :٢٠١١ﻣﻠﻳـون رﻳــﺎﻝ ﺳـﻌودي( .وﺗﺳـﺗﺣق اﻟﻘـروض اﻟﺳـداد ﻋﻠـﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﻳﺔ وﺳـﻧوﻳﺔ
ﻏﻳــر ﻣﺗﺳــﺎوﻳﺔ .ﺗﺣﻣــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻘــروض ﺗﻛــﺎﻟﻳف ﺗﻣوﻳــﻝ ﺣﺳــب ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﺑــﻳن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺳــﻌودﻳﺔ )ﺳــﺎﻳﺑور( ازﺋــدا
ﻫﺎﻣش رﺑﺢ .إن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺑﺳﻧدات ﻷﻣر .ﻛﻣﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻘروض ﺗﺗﺿﻣن
ﺗﻌﻬدات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ.
إن اﻟﻘرض )رﻗم  (٤ﻳﻣﺛﻝ ﻗرﺿﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٠٠ﻣﻠﻳون رﻳــﺎﻝ ﺳـﻌودي ﺣﺻـﻠت ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻣـن ﺑﻧـك ﻣﺣﻠـﻲ.
وﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١دﻳﺳــﻣﺑر  ،٢٠١٢ﺑﻠــﻎ رﺻــﻳد اﻟﻘــرض اﻟﻘــﺎﺋم  ٦٦,٦ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ١٠٠ :٢٠١١ﻣﻠﻳــون
رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي( ﻣﺗﺿــﻣﻧﺎ اﻟﺟــزء اﻟﻣﺗــداوﻝ واﻟﺑــﺎﻟﻎ  ٣٣,٤ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ٣٣,٤ :٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ
ﺳﻌودي( .وﻳﺳﺗﺣق اﻟﻘرض اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ.
إن اﻟﻘــرض )رﻗــم  (٥ﻳﻣﺛــﻝ ﻗرﺿــﺎ ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻌﺎزﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻔــﺎﻳﺑر ﺟــﻼس اﻟﻣﺣــدودة ،
وﻫــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌــزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ٤٠ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي ﻣــن ﺑﻧــك ﻣﺣﻠــﻲ .وﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ٣١
دﻳﺳ ـﻣﺑر  ،٢٠١٢ﺑﻠــﻎ رﺻــﻳد اﻟﻘــرض اﻟﻘــﺎﺋم  ٣٦,٥ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ٤٠ :٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي(
ﻣﺗﺿــﻣﻧﺎ اﻟﺟــزء اﻟﻣﺗــداوﻝ اﻟﺑــﺎﻟﻎ  ١٤,١ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ٢,٥ :٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي( .وﻳﺳــﺗﺣق
اﻟﻘرض اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ  ٣٤ﻗﺳطﺎ ﺷﻬرﻳﺎ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺎ.
إن اﻟﻘرض )رﻗم  (٦ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘرض اﻟطوﻳﻝ اﻷﺟـﻝ اﻟـذي ﺣﺻـﻠت ﻋﻠﻳـﻪ ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻊ اﻟﺳـﻌودي ﻟﻌـزﻝ اﻷﻧﺎﺑﻳـب
اﻟﻣﺣدودة  ،وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧,٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻣن ﺑﻧـك ﻣﺣﻠـﻲ .وﻛﻣـﺎ
ﻓــﻲ  ٣١دﻳﺳــﻣﺑر  ،٢٠١٢ﺑﻠــﻎ رﺻــﻳد اﻟﻘ ــرض اﻟﻘــﺎﺋم  ١,٣ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ٧,٥ :٢٠١١ﻣﻠﻳ ــون رﻳـــﺎﻝ
ﺳــﻌودي( وﺗــم ﺗﺻــﻧﻳف ﻛﺎﻣــﻝ ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻘــرض ﺿــﻣن اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ) ٥ : ٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳ ــﺎﻝ ﺳــﻌودي(
وﻳﺳﺗﺣق اﻟﻘرض اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﻗﺳﺎط رﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ.
إن اﻟﻘــرض )رﻗــم  (٧ﻳﻣﺛــﻝ ﻗرﺿــﺎ ﻗﺻــﻳر اﻷﺟــﻝ ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﻳــﻪ ﺷــرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌــزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳــﺔ  ،ﻳﺑﻠــﻎ رﺻــﻳد
اﻟﻘرض اﻟﻘﺎﺋم  ٥٣,٢ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳـﻧﺔ .ﻳﺣﻣـﻝ اﻟﻘـرض ﻣﺻـﺎرﻳف ﻣﺎﻟﻳـﺔ ﺑﺳـﻌر ﺗﺟـﺎري،
وﺻﻧﻔت اﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﻳـر ﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ﺣﻳـث ﺗﻌﻬـدت ﺟـﻲ أي ﺟـﻲ
ﺑﺗﺟﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺑﻘروض ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي.
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ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
إن اﻟﻘـ ــرض )رﻗـ ــم  (٨ﻳﻣﺛـــﻝ ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻗ ــروض ﺣﺻ ــﻠت ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻌـ ــﺔ واﻟﻧﺻـــﺎر واﻟ ازﻣـــﻝ ﻟﻠﺻـ ــﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺧرﺳـ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣـ ــدودة  ،وﻫـ ــﻲ ﺷـ ــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ  ،ﻣـ ــن ﺑﻧـ ــك ﻣﺣﻠـ ــﻲ ﺗﺟـ ــﺎري ﻟﺗﻣوﻳـ ــﻝ ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت أرﺳـ ــﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣـ ــﻝ
وﻣﺻﺎرﻳﻔﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻛﻣﺎ ﻓـﻲ  ٣١دﻳﺳـﻣﺑر  ، ٢٠١٢ﺑﻠـﻎ رﺻـﻳد اﻟﻘـرض اﻟﻘـﺎﺋم  ٣٥,٩ﻣﻠﻳـون رﻳ ـﺎﻝ ﺳـﻌودي
)" :٢٠١١ﻻ ﺷﺊ"( ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداوﻝ اﻟﺑﺎﻟﻎ  ١٦,١ﻣﻠﻳون رﻳ ـﺎﻝ ﺳـﻌودي .وﻳﺳـﺗﺣق اﻟﻘـرض اﻟﺳـداد ﻋﻠـﻰ

ﻓﺗرة ﺗﺗراوح ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣ﺳﻧوات .

أدرﺟت أﻗﺳﺎط اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٣ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ.
- ١٦

رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻳﺑﻠــﻎ أرﺳــﻣﺎﻝ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم  ٦٠٠ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي ) ٦٠٠ : ٢٠١١ﻣﻠﻳــون رﻳــﺎﻝ ﺳــﻌودي( ﻣﻘﺳــم إﻟــﻰ ٦٠
ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺳﻬم  ١٠رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ) ٦٠ : ٢٠١١ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺳﻬم  ١٠رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي(.

 - ١٧ﺗوزﻳﻌﺎت اﻷ رﺑﺎح اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ٢٠١٢ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗوزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﻳﺔ ﺑواﻗﻊ  ٠,٧٥رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﻬم وﺑﻘﻳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺑﻠﻎ  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ) . ٢٠١١ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٠,٧٥ ، ٢٠١١رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﻬم
وﺑﻘﻳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻠﻐت  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﻌﺎم . (٢٠١٠
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٢ﺑﺗوزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘدﻳﺔ ﻣرﺣﻠﻳﺔ ﺑواﻗﻊ  ٠,٧٥رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﻬم وﺑﻘﻳﻣﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻠﻐت  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  ) ٢٠١٢ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٠,٧٥ ، ٢٠١١رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي
ﻟﻠﺳﻬم وﺑﻘﻳﻣﺔ اﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ( .
اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺗوزﻳﻌﺎت ارﺑﺎح ﻧﻘدﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺑواﻗﻊ  ٠,٧٥رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﻌﺎم  ٢٠١٢ﻟﻠﺳﻬم ﺑﺎﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺑﻠﻎ  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﺗﻣﺛﻝ  ٪٧,٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ) : ٢٠١١ﺑواﻗﻊ  ٠,٧٥رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﻬم
ﺑﺎﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٤٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ﺗﻣﺛﻝ  ٪٧,٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ( وذﻟك ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻲ
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺳﻧوي .

- ٢٧ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
 - ١٨ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرة
إن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرة ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻫدﺳون اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺑﺗروﻛﻳم اﻟزاﻣﻝ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻌﺔ واﻟﻧﺻﺎر واﻟزاﻣﻝ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط ﻟﻣﻛﻳﻔﺎت اﻟﻬواء اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌزﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ
زاﻣﻝ ﺳﺗﻳﻝ ﺑﻳﻠدﻧﻐز – ﻓﻳﺗﻧﺎم ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻳﻣﺗد ) اﻧظر اﻳﺿﺎح ( ١
ﺟﻳوﻛﻠﻳﻣﺎ اس .آر .اﻝ ) .اﻧظر اﻳﺿﺎح ( ١
ﻛﺎﻧﺎم اﺳﻳﺎ ﻟﻳﻣﺗد )اﻧظر اﻳﺿﺎح (١
 - ١٩ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺗوزﻳﻊ

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ٪
٢٠١١
٢٠١٢
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠
٤٩
٤٩
٤٩
٤٩
٧,٧٣
٧,٧٣
١٥
٣٥
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف
٢٢٠,٨٥٢
٤٥,٨٥٤
١٤,٨٠٦
٦,٢١٩
٥٢,١٧٤
٢٢,٤٧٦
٩,٧٥٠
٢,١٣٤
١٢,٨٥٤
٣٢,٦٧٣
٤١٩,٧٩٢

ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣوظﻔﻳن
دﻋﺎﻳﺔ وﺗروﻳﺞ ﻣﺑﻳﻌﺎت
ﺧدﻣﺎت
إﻳﺟﺎر وﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻧﻘﻝ وﺳﻔرﻳﺎت ﻋﻣﻝ وﺿﻳﺎﻓﺔ
ﺿﻣﺎن
اﺳﺗﻬﻼك
إﺻﻼح وﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻣﺧﺻص دﻳون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ
أﺧرى

- ٢٨ -

٢٠١١
اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٢٢١,٥١١
٤١,٢٨٥
١٣,٠٨٤
٨,٤٧٦
٤٩,١٩٩
٢١,٧٧٧
٩,٤٨٧
١,٧٠٦
١٨,٤٩٨
٢٩,٦١٧
٤١٤,٦٤٠

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
 - ٢٠اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ

٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف
٢٦١,٧٢٢
٢١,٠٦٧
٦٨,١٩٤
٢,٥٥٦
٢٣,٧٦٤
٣٧٧,٣٠٣

ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣوظﻔﻳن
اﺳﺗﻬﻼك
ﺧدﻣﺎت
ﻟوازم
أﺧرى
 - ٢١اﻹﻳرادات اﻷﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

) ﺧﺳﺎﺋر ( أرﺑﺎح ﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻣﻼت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ارﺑﺎح ﻣن ﺑﻳﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات
إﻳرادات ﺗوزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﺻﻧﻊ وﻣﻌدات
اﺧرى

٢٠١١
اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٢٤٨,١٣٦
١٨,٣٧٥
٦٩,٠٩٧
٢,١٢٨
٣٧,٦٧٨
٣٧٥,٤١٤

٢٠١٢
٢٠١١
)ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ(
٧,١٣٨
)(١,٤٤٦
٣,١٩٧
١,٧٨٤
٢,٠٧٦
)(٨٨٦
١,٢٠٦
١٥,١٨٥
٧,٤٣٤
٢٣,٢٢١
١٢,٤٦٧

 - ٢٢ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻣوﻳﻝ
ﻳﺗم ﺗﻛﺑد ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟدﻓﻊ وﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺗورق واﻟﻘروض اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ واﻟﻘروض
ﻷﺟﻝ ٕواطﻔﺎء رﺳوم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘروض ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي .

- ٢٩ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
 - ٢٣اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت
أ ( ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻟدﺧﻝ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﺣﺳب اﻷﻧﺷطﺔ :

٢٠١٢

اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت

اﻟدﺧﻝ )اﻟﺧﺳﺎرة(
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

٢٠١١

٢٠١٢

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﻳﻔﺎت

٢,١٨٤,٥٦٣

١,٨٣٦,٣٣٤

١٩١,٤٤٤

١٦٠,١٩٧

اﻟزﺟﺎج واﻟﻌزﻝ

٣٢٢,٩٧٠

٣٢٤,٩٨٣

٤٠,٢٨٢

٣٩,٣٥٥

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣدﻳد

اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ

اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﺧرى

٢,٦٨٩,٣٦٤

٢,٤١٦,٩٨٠

١٥٦,٤٤٤

١٤٩,٣٩٨

٥,٣٥٤,٨٧٤

٤,٧٢٧,٦٩٥

١,٥٣٣

-

٢٠١١

) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (

١٤٤,٤٨٥

١٣,٦٩٥

)(٢٤,٧١٢

٣٦٥,١٩٤

٨٩,٦٠٤

)(١١,٦٤٤
)(١٩,١٩٧

٢٥٨,٣١٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

٢٠١٢

٢٠١١

٤٦١,٧١٧

٣٨٤,٣٥٧

١١٤,٦٧٢

٨٥١,٤٥١
٥٩,١٨٤

)(٣٧,٨٤٤

١,٤٤٩,١٨٠

٧٥٩,٤٣٤

١٠٠,٤٠٣
٤٩,٣٥٣
٥٦,١٢٥

١,٣٤٩,٦٧٢

ب ( ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻟدﺧﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺣﺳب اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ :

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ :
ﻣﺑﻳﻌﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻣﺑﻳﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺑﻠدان أﺳﻳوﻳﺔ أﺧرى
أﻓرﻳﻘﻳﺎ
أوروﺑﺎ

اﻟدﺧﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١١
٢٠١٢
) ﺑﺂﻻف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ (
٣,٥١٢,٩٤٩
٨٣٨,١٦٣
٤,٣٥١,١١٢

٢,٩٢٣,٦٥٠
٩٧١,٣٤٩
٣,٨٩٤,٩٩٩

٢٧٣,١٦٣
٥٤,٨٠٢
٣٢٧,٩٦٥

١٨٩,٤٨٣
٥٦,٦١٣
٢٤٦,٠٩٦

٦٧٧,٦٨٣
٣١٠,٩٨٠
١٥,٠٩٩
٥,٣٥٤,٨٧٤

٤٧٧,٥٣٠
٢٨٠,٠٢٤
٧٥,١٤٢
٤,٧٢٧,٦٩٥

٢٥,٣٨٩
١٢,٦١٤
)(٧٧٤
٣٦٥,١٩٤

٦,٣٩٢
٣,٦٩٩
٢,١٢٨
٢٥٨,٣١٥

- ٣٠ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
 - ٢٤اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أﺻدرت اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺳن ﺗﻧﻔﻳـذ ﻧﻳﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ،ﺑﺷـﺄن ﺑﻌـض اﻟﻌﻘـود
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٩٩٥ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي ) ٨٢٦ :٢٠١١ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي(.
- ٢٥

اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻋﺗﻣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺻـﺎرﻳف رأﺳﻣــﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠـﻎ  ٧٣,٨٥ﻣﻠﻳـون رﻳــﺎﻝ ﺳـﻌودي )٥٢ :٢٠١١
ﻣﻠﻳون رﻳـﺎﻝ ﺳﻌودي( .

 - ٢٦اﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ  ،ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﻛـوﻳن اﺣﺗﻳـﺎطﻲ ﻧظـﺎﻣﻲ ﺑﺗﺣوﻳـﻝ
 ٪ ١٠ﻣــن ﺻــﺎﻓﻲ اﻟـرﺑﺢ ﺣﺗــﻰ ﻳﺑﻠــﻎ اﻻﺣﺗﻳــﺎطﻲ  ٪٥٠ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ  .ان ﻫــذا اﻻﺣﺗﻳــﺎط ﻏﻳــر ﻗﺎﺑــﻝ ﻟﻠﺗوزﻳــﻊ
ﻛﺄرﺑﺎح .
 - ٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ إﺧﻔﺎق أﺣد طرﻓﻲ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ واﻟﺗﺳﺑب ﺑﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠطرف

اﻵﺧر .ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺣـد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑوﺿﻊ ﺣد اﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ
وﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳددة ،وﻟم ﺗﺣدد اﻹدارة أﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳرات ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗرﻛﻳز ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺑﻳد أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺟﺎﻧب
ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ .
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻷﻣواﻝ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗ ازﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗوﻓر اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ .ﺗﺗطﻠب ﺷروط
اﻟﺑﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﻳﺗم ﺗﺳدﻳد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ  ٩٠ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺑﻳﻊ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳدد
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﺎدة ﺧﻼﻝ  ٩٠ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷراء .

- ٣١ -

ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗﺗﻣﻪ (
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛـ ـ ــﻝ ﻣﺧـ ـ ــﺎطر اﻟﻌﻣـ ـ ــﻼت ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑـ ـ ــﺎت اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗط ـ ـ ـ أر ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻗﻳﻣـ ـ ــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳـ ـ ــﺔ ﻧﺗﻳﺟـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳ ـ ـ ـرات ﻓـ ـ ــﻲ
أﺳـ ـ ــﻌﺎر ﺻـ ـ ــرف اﻟﻌﻣـ ـ ــﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳـ ـ ــﺔ .ﻧﺗﻳﺟـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ــﺗﺛﻣﺎرات ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳـ ـ ــﺔ ،ﻳﻣﻛـ ـ ــن أن ﺗﺗـ ـ ــﺄﺛر ﻗﺎﺋﻣـ ـ ــﺔ
اﻟﻣرﻛ ـ ــز اﻟﻣ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣ ـ ــدة ﺑﺣرﻛ ـ ــﺔ أﺳ ـ ــﻌﺎر ﺻ ـ ــرف اﻟرﻳ ـ ـ ـﺎﻝ اﻟﺳ ـ ــﻌودي ﻣﻘﺎﺑ ـ ــﻝ اﻟﻌﻣ ـ ــﻼت اﻟﻣﺗداوﻟ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.
ﺗﺗﻌ ـ ــرض اﻟﺷـ ــرﻛﺔ اﻳﺿ ـ ـﺎً ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ـ ــﻝ ﺑـ ــﺎﻟﻌﻣﻼت ،وﻳﻧﺷـ ــﺄ ﻫ ـ ــذا اﻟﺗﻌ ـ ــرض ﺑﺷـ ــﻛﻝ رﺋﻳﺳ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــن ﻋﻣﻠﻳ ـ ــﺎت اﻟﺑﻳ ـ ــﻊ أو

اﻟﺷـ ـ ـراء اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻘ ـ ــوم ﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟﺷ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺗداوﻟ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺑﻠ ـ ــداﻧﻬﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ واﻟﺗ ـ ــﻲ
ﺗﻛون أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻏﻳر ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .
 - ٢٨اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻﻝ ﻣﺎ أو ﺳداد اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺑﻳن أطراف ﻣدرﻛﺔ وراﻏﺑﺔ
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻟﻣﺑﺎﺷرة .ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ،
وﺗﺗﺄﻟف ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻗروض اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﻘروض اﻟﻘﺻﻳرة اﻻﺟﻝ واﻟﻘروض ﻷﺟﻝ وأوراق اﻟدﻓﻊ
واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ .
وﻻ ﻳوﺟد ﻓرق ﺟوﻫري ﺑﻳن اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗﻳﻣﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ .
 - ٢٩أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻋﻳد ﺗﺻﻧﻳف ﺑﻌض ارﻗﺎم اﻟﻌﺎم  ٢٠١١ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .
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