
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  لالستثمار الصناعيزامل شركة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  )الفحص المحدودمراجعي الحسابات (القوائم المالية االولية وتقرير 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةعستللثالثة اشهر ولل
    







 

)٣(  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودية) والشركات التابعة لھا
  

  (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م٢٠١٢سبتمبر  ٣٠

  
  اتالحالة والنشاط )١(

 
م ت ناعي يحوت تثمار الص ل لالس ركة الزام ركة األم") إل ش اھمة ("الش ركة مس ى ش عودية ل ا للس ة وفق م مقفل وزاري رق رار ال اريخ ٤٠٧ق  بت
اني  األم وكانت الشركة .)م١٩٩٨يوليو  ٨ھـ (الموافق ١٤/٣/١٤١٩ ك تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة الزامل للمب ل ذل قب

   م.٢٠٠٢فبراير  ٩. وقد أدرجت الشركة األم رسميا في السوق المالية السعودية (تداول) اعتبارا من الحديدية المحدودة
  

  .٢٠٥٠٠٠٤٢١٥رقم  السجل التجاريبموجب مسجلة في المملكة العربية السعودية األم الشركة 
  

إنتاج وتسويق وصيانة مكيفات الھواء والصناعات  "المجموعة") في ـوالشركات التابعة لھا (المشار إليھم مجتمعين باألم نشاط الشركة ويتمثل 
مصر وفيتنام والنمسا المملكة العربية السعودية وفي كل من تابعة وتمتلك شـركات الدمام بمدينة ع فر األم الحديدية وصناعة الزجاج. وللشركة

  وإيطاليا والھند والصين واإلمارات العربية المتحدة.
  

 ١٠ھم مليون سھم قيمة كـل س ٦٠مقسم على  مليون لایر سعودي) ٦٠٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠( مليون لایر سعودي ٦٠٠ األم يبلغ رأسمال الشـركة
  .لایر سعودي) ١٠مليون سھم قيمة كل سھم  ٦٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠( لایر سعودي

  
  الھامة ) السياسات المحاسبية ٢(
  
الصادر عن الھيئة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية م اعداد القوائم المالية االولية الموحدة المرفقة وفقا لمعيار التقارير المالية االولية ت

  عودية للمحاسبين القانونيين .  ان السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل الشركة ھي على النحو االتي :الس
  

  نتائج الفترة األولية
ة م الموحدة ونتائج األعمال األولية الموحد األولي أجرت المجموعة كافة التعديالت الالزمة التي تعتبر ھامة إلظھار المركز المالي ن بصورة عادل

  كافة النواحي الجوھرية. إال أن النتائج المالية األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً للنتائج الفعلية عن السنة ككل.
  
  الموحدة توحيد القوائم المالية األولية ساسأ

وائم المالية األولية بصرف النظر عن تصنف كشركات تابعة ويتم توحيدھا في ھذه الق األم المسيطر عليھا مـن قـبل الشـركة التشغيلية إن الشـركات
الھامة فيما بين الشركات، بينما تتم المحاسبة عن الشركات التابعة التي ما  الداخلية عند التوحيد الحسابات والمعامالت وتحذفالبلد المسجلة فيه. 

  زالت في مرحلة التأسيس بطريقة التكلفة.
  

  ولية الموحدةفي إعداد القوائم المالية األ استخدام التقديرات
، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات المحاسبية المتعارف عليھا ، طبقا للمبادئالموحدةاألولية  يتطلب إعداد القوائم المالية

رادات والمصاريف  حدةاألولية المو والمطلوبات المصرح بھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الغ اإلي ومب
  .األولية الموحدةالمصرح عنھا خالل فترة إصدار القوائم المالية 

  
  المبيعات

بأعمال  االعتراف. ويتم والخدمات المقدمة واألعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة الموردة قيمة البضاعة المفوترةالمبيعات صافي مثل ي
ر ئفي حالة الخسايجنب مخصص كامل النسبية عند تحديد نتيجة العقد بصورة معقولة من التأكد. ويرادات واألرباح فات المركزية واإليالمك

  .المتوقعة المستقبلية
  

الي  والمدينين اآلخرينويفصح عن التكاليف الفائضة عن مستخلصات الفواتير ضمن الدفعات المقدمة  والمبالغ المدفوعة مقدما في قائمة المركز الم
ة ياألولية الموحدة. بينما يتم اإلفصاح عن الفواتير الفائضة عن التكاليف ضمن أوراق الدفع والدائن ن والمبالغ المستحقة الدفع والمخصصات في قائم

  المركز المالي األولية الموحدة.
  
  
  
  



 

)٤(  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودية) والشركات التابعة لھا
  

  (تتمة) – (غير مدققة)القوائم المالية األولية الموحدة  إيضاحات حول
 م٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  
   (تتمة) الھامة) السياسات المحاسبية ٢(
  

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

  
  تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح. -         المواد الخام

ً  -   والبضاعة تامة الصنععة تحت التصنيع البضا   تكلفة المواد والعمالة المباشرين زائداً المصاريف غير المباشرة الخاصة بھا وفقا
  النشاط العادي.لمستوى            

  
  المصاريف المؤجلة

  سنوات. ٥النتفاع بھا بما ال يزيد عن تصنف المصاريف التي لھا منفعة مستقبلية طويلة األجل كمصاريف مؤجلة وتطفأ على مدى الفترة المقدرة ل
  

اء  تم رسملة اإلطف إن رسوم القروض المدفوعة مقدما تتعلق بقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ويتم إطفاؤھا على مدى فترة القروض. ي
ة كجزء من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (إذا كان ذلك منطبقاً) حتى تاريخ بدء العمليات التجارية ب دخل األولي حيث يتم تحميلھا الحقا على قائمة ال

  الموحدة.
  

   المصاريف
وكذلك مخصص الديون  التوصيلھي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات والتخزين وسيارات  وزيعإن مصاريف البيع والت

  كمصاريف عمومية وإدارية. ،األعباء الماليةفيما عدا  ،المصاريف األخرى كافةالمشكوك في تحصيلھا. وتصنف 
  

  / االستھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
األراضي المملوكة  وتدرج بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. بالتكلفة مبدئيا جميع الممتلكات واآلالت والمعدات تقيد

لشطب وفقا لمعدالت يتم احتسابھا األخرى لممتلكات واآلالت والمعدات جميع اھالك لاستتم احتساب ويواألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستھلك، 
   .المتوقعة اإلنتاجيةالموجودات على مدى أعمارھا من تكلفة كل 

  
ھا أعمار إطالةالتحسينات التي من شأنھا زيادة قيمة الموجودات ذات الصلة أو  ترسملم تيو. اريف اإلصالح والصيانة على الدخلتحمل مص

  بشكل جوھري.
  
  للموظفين نھاية الخدمة آتمكاف

  .تاريخ قائمة المركز الماليبكما المجمعة عن فترات خدمتھم  ھملتعويضلعقود التوظيف للموظفين وفقا  الدفع المستحقة للمبالغيجنب مخصص 
  

  .قاً ألنظمة الدول التي تعمل فيھاوتقوم الشركات التابعة األجنبية بتجنيب مخصص وف
  
  ت األجنبيةالعمال

جت العمالت س تم ب ي ت امالت الت ةل المع االت با األجنبي دوث المعاماللري ت ح ائدة وق ل الس عار التحوي عودية بأس اد تحوي .التـس دة ـويع ل أرص
تدرج كافة فروقات  .األولية الموحدة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي األجنبيةالموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت 

  .األولية الموحدة التحويل في قائمة الدخل
  

 ،سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات إلى رياالتالقوائم المالية للعمليات األجنبية  تترجم
باألسعار ، هبقاستالم األرباحعناصر حقوق الملكية فيما عدا  وتسجل .الخسائرو واألرباحوالمصاريف  لإليراداتوبمتوسط سعر التحويل بالنسبة 

األولية الموحدة. وتحمل الخسارة الدائمة الناشئة عن الترجمة في قائمة  حقوق المساھمينقائمة  ضمنكبند مستقل  تسويات الترجمةتقيد  التاريخية.
  الدخل األولية الموحدة. 

  
  
  
  
  
  



 

)٥(  

  الصناعي (شركة مساھمة سعودية) والشركات التابعة لھا شركة الزامل لالستثمار
  

  (تتمة) – (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  
   (تتمة) الھامة) السياسات المحاسبية ٢(
  

  االستثمارات
لى يتم االحتفاظ بھا إالمالية التي  األوراقظھر ت، واألوراق المالية فيما يتعلق بھذه المجموعةوفقا لنية  األوراق الماليةتصنف االستثمارات في 

بالقيمة العادلة، وتظھر بغرض المتاجرة المالية األوراق  درج. تذوي العالقة و الخصمأبعد تعديلھا بالعالوة المطفأة كلفة تتاريخ االستحقاق بال
 األرباحالمالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظھر  األوراق وتدرج .الموحدة األولية والخسائر غير المحققة منھا ضمن قائمة الدخل األرباح

ناقصا  كلفةتالمالية باليتم إدراج ھذه األوراق  ،وعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة .الموحدة مساھمينضمن حقوق المنھا والخسائر غير المحققة 
  .المخصص لقاء االنخفاض في القيمة

  
  .توزيعات األرباح االعالن عنالمالية عند  ألوراقافي من االستثمارات  باإليرادات فيتم االعترا

  
ً من خالل المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية  الخاصة إن الشركة المرتبطة ھي المنشأة التي تمارس المجموعة عليھا تأثيرا جوھريا

تبطة تظھر في ھذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لطريقة حقوق الملكية.  يتم تخفيض القيمة إن نتائج الشركات المر .بالشركة المستثمر فيھا
  .الدفترية لھذه االستثمارات لالعتراف بأي انخفاض في قيمة كل من ھذه االستثمارات

  
  .أو ال تتوفر عنھا معلومات بالتكلفة تدرج الشركات التابعة والمرتبطة والتى ليس لھا أنشطة تجارية أو ال تزال في مرحلة التطوير

  
  عمليات تجميع المنشآت والشھرة

لمحول، تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع العوض ا
لكل عملية تجميع منشآت، يقوم ألقلية في الشركة المستحوذ عليھا. وبالنسبة وذلك كما في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من حصص ا

ا المشتري بقياس حصص األقلية في الشركة المستحوذ عليھا إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي الموجودات التي يمكن تحديدھ
  بذاتھا للشركة المستحوذ عليھا. وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف. 

  
ستحواذ على منشأة أخرى، فإنھا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة وذلك وفقاً عندما تقوم المجموعة باال

  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. 
  

ول عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات يتم قياس الشھرة مبدئياً بالتكلفة التي تمثل الفائض في قيمة العوض المح
ذ عليھا، فإن المقتناة والقابلة للتحديد بذاتھا. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحوا

  الموحدة.  ةاألولي الفرق في ھذه الحالة يدرج مباشرًة في قائمة الدخل
  

ً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة. ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توز يع بعد االعتراف المبدئي تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا
أو مجموعات من الشھرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد 

الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى 
  للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.

  
من تلك الوحدة، يتم إدراج الشھرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءا من العمليات ض

في ھذه الحالة في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشھرة المستبعدة 
يتم االعتراف بالفرق بين سعر  ،وعند بيع الشركات التابعة ظ به من وحدة توليد النقد.على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتف

 .الموحدةاألولية البيع وصافي الموجودات زائداً فروقات الترجمة المتراكمة والشھرة في قائمة الدخل 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

)٦(  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودية) والشركات التابعة لھا
  
  (تتمة) – (غير مدققة)يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إ

 م٢٠١٢ سبتمبر ٣٠
  

  
   (تتمة) الھامةالسياسات المحاسبية 

  
  االنخفاض الدائم في قيمة الموجودات غير المتداولة 

انع والم ات والمص ة للممتلك يم الدفتري ة الق الي بمراجع ز الم ة المرك ل قائم اريخ ك ة بت وم المجموع ة تق ر المتداول ول غي دات واألص ع
ة  ة القابل دير القيم تم تق ـر، ي ذا المؤش ود ھ ة وج ي حال ول. وف ك األص ـة تل ي قيم اض ف ى انخف دل عل ر ي ود مؤش دم وج ن ع د م رى للتأك األخ

ة دير القيم ى تق ة عل درة المجموع دم ق ة ع ي حال د). وف ول (إن وج ي األص اض ف ة االنخف ى قيم ل إل ول للتوص ك األص ترداد لتل ة  لالس القابل
  لالسترداد لقيم أحد األصول، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاجية التي يعود إليھا ذلك األصل.

  
ة لالسترد ة القابل دما تكون القيم ة لالسترداد عن ة القابل د) لتساوي القيم دة للنق ة يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المول ل من القيم اد أق

  الدفترية. ويعترف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة كمصروف عند تكبدھا. 
  

ي د) الت دة للنق د (أو مجموعة الوحدات المول دة للنق ة لالسترداد للوحدة المول ة القابل دير القيم ة الشھرة بتق ا  يتم تحديد االنخفاض في قيم تنتمي إليھ
د الشھرة. وعندما تكون القي دة للنق ة للوحدة المول ة الدفتري مة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد) أقل من القيم

ه  اً بأن ال يمكن (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد) التي تم تخصيص شھرة إليھا، يتم االعتراف بذلك كخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. علم
  الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة والمتعلقة بالشھرة في الفترات الالحقة. عكس

  
ة وعند عكس قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القي مة المعدلة القابل

ا تم لالسترداد بشرط أال تتعدى ھذه الزي ابقة. وي د) في السنوات الس دة للنق ة األصل (أو الوحدة المول تم تخفيض قيم م ي و ل ا ل ة فيم ة الدفتري دة القيم
  االعتراف بعكس قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة كإيرادات عند تحديدھا.

  
  وضريبة الدخل الزكاة

وانين الضريبية يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية المعمول بھا في ال ا للق دخل وفق مملكة العربية السعودية. ويجنب مخصص لضريبة ال
دخل ة ال دخل مباشرة في قائم اة وضريبة ال ة  المعمول بھا في الدول األجنبية التى تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة. تقيد التزامات الزك األولي

الغ اإلضافية، الموحدة. وتدرج الزكاة المحملة وضريبة الدخل المحملة  ا المب ة. أم وق األقلي د حق التي يمكن ربطھا على حملة أسھم االقلية ضمن بن
  إن وجدت ، والتي قد تصبح مستحقة عند استكمال ربط ما، فتدرج في الحسابات في السنة التي يستكمل الربط خاللھا.

  
التقديري للسنة ككل. ويتم في نھاية السنة قيد ريبة الدخل وضللفترة األولية على أساس مخصص الزكاة وضريبة الدخل يحتسب مخصص الزكاة 

  .في نھاية السنةالمفصل  وضريبة الدخل للفترة على أساس احتساب الزكاةوالمخصص العفلي الفرق بين المخصص المجنب خالل الفترة األولية 
  

  ربحية السھم
الذي بلـــــــــــــغ خالل التسعة اشھر المنتھية رجح لعدد االسھم القائمة ، ويتم احتساب الربح للسھم بقسمة صافي الربح للفترات على المتوسط الم

  ) . ٢٠١١مليون سھم عام  ٠٠) (  ١مليون سھم ( ايضاح  ٠٠،  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في 
  

اة والمصاريف المالية يتم احتساب ربحية السھم من العمليات الرئيسية المستمرة بقسمة الربح من العمليات بعد خصم االيرادات االخرى والزك
  وحقوق الملكية غير المسيطرة على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة خالل الفترة .

  
  يتم احتساب ربحية السھم من العمليات االخرى بقسمة االيرادات االخرى للفترات على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة .

  
  ةالقطاعي التقارير

أو تلك التي تقوم  ،ة للتحديد في المجموعة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم خدمات وھي ما يسمى (بالقطاعات حسب األنشطة)يمثل القطاع وحدة قابل
على أن يكون لكل قطاع مخاطره  ،باالنتاج أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة وھي ما يسمى (بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية)

  .عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرىومنافعه المختلفة 
  



 

)٧(  

  شركة الزامل لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودية) والشركات التابعة لھا
  

  (تتمة) – (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م٢٠١٢ سبتمبر ٣٠
 
  
  القطاعي حليلالت) ٣(

 
  ارة) من العمليات الرئيسية وصافي الموجودات حسب النشاط:(الخس / ربحالمبيعات وال تحليل) فيما يلي  أ (
  

  بآالف الرياالت السعودية      

  المبيعات
  (الخسارة)  / ربحال

  الرئيسية من العمليات
  صافي الموجودات 

  سبتمبر ٣٠ كما في  سبتمبر ٣٠يناير الى  ١من   سبتمبر ٣٠يناير الى  ١من   
٢٠١٢   ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  مدققة)غير (   مدققة)غير (     مدققة) غير(   مدققة)غير (    مدققة) غير(   مدققة)غير (   
                   

  ٤٤٥,٢٠٨   ٣٦٦,٩١٠   ١٢٣,٤٩٨   ١٠٨,٤٣٤   ١,٣٩٦,١٥٥   ١,٣٤٤,٧٦٩  صناعة المكيفات
  ٧٩٨,٠٩١   ٧٦٦,٥٢٥   ٨٤,٩٤٧   ٦٢,٥٧٦   ١,٩٧٠,٩٢٠   ١,٧٥٠,٠١٧  صناعة الحديد
  ١١٦,١٠٤   ١٥٨,١٩١   ٤٢,٣٥٦   ٤١,٨٧٦   ٢٥٢,٠٣٦   ٢٤٧,١٦٩  لياف الزجاجيةجاج واألصناعة الز
  ٥٧,٥٣٩   ٧١,١٨٣   ٨,٧٤٥   ١١,٢٦٥   ١٠٩,١٧٠   ١١٧,١٦٣  الخرسانة

  )٢٢,٠٩٥(   )٥٩,٣٧١(   )٨,٧٥٧(   )٨,٤٨٦(   ١٤٥   ـ      المركز الرئيسي
  ١,٣٩٤,٨٤٧   ١,٣٠٣,٤٣٨   ٢٥٠,٧٨٩   ٢١٥,٦٦٥   ٣,٧٢٨,٤٢٦   ٣,٤٥٩,١١٨  

  
  من العمليات الرئيسية حسب الموقع الجغرافي: ربحتحليل المبيعات والفيما يلي (ب) 

  
  ت السعوديةآالف الرياالب               

  المبيعات
  ربحال

  الرئيسية من العمليات
  سبتمبر ٣٠يناير الى  ١من   سبتمبر ٣٠يناير الى  ١من   

٢٠١٢   ٢٠١١   ٢٠١٢  ٢٠١١  
  مدققة)غير (  مدققة)غير (   ققة)مدغير (    مدققة)غير (  

             :داخل المملكة العربية السعودية
  ١٨١,٦٢٦   ١٥٨,٧٠٩   ٢,٤٦٠,٨٢٨   ٢,١٦٠,٨٧٦  مبيعات محلية    
  ٤٢,٣١١   ٤٣,٦١٦   ٦٦١,٠٢٨   ٦٧٧,٠٩٦  مبيعات تصدير    

  ١٩,٥٨٧   ٩,٧٠٣   ٣٧٢,١١٠   ٣٥٢,٦٠٦  دول آسيوية أخرى
  ٧,٢٦٥   ١,٥١٤   ٢٣٤,٤٦٠   ٢٠٥,٣٥٦  دول إفريقية
  ـ       ٢,١٢٣   ـ       ٦٣,١٨٤  دول أوروبية

  ٢٥٠,٧٨٩   ٢١٥,٦٦٥   ٣,٧٢٨,٤٢٦   ٣,٤٥٩,١١٨  اإلجمالي     
  
  األرباح) توزيعات ٤(

العام  عنال سعودي ـمليون ري ٤٥لغ تب إجمالية قيمةوب ال سعودي للسھمـري ٠,٧٥ بواقعنقدية  أرباحبتوزيع  األم،  قامت الشركة  ٢٠١٢في عام 
كما قامت   .) ٢٠١٠مليون ريـال سعودي عن العام  ٤٥بلغت  إجماليةريـال سعودي للسھم وبقيمة  ٠,٧٥،   ٢٠١١في العام (.  ٢٠١١المالي 

لعام مليون ريـال سعودي ( في ا ٤٥ريـال سعودي للسھم وبقيمة اجمالية تبلغ  ٠,٧٥الشركة االم خالل الفترة لتوزيع ارباح نقدية مرحلية بواقع 
  مليون ريـال سعودي ) . ٤٥ريـال سعودي للسھم وبقيمة اجمالية تبلغ  ٠,٧٥،   ٢٠١١

 
   محتملةالتزامات لاال) ٥(
  

مليون لایر  ٧٨٩: ٢٠١١ سبتمبر ٣٠( مليون لایر سعودي ٩٥٦بمبلغ  غير مسددةبنكية ضمانات  م٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في كما  مجموعةلدى ال
  .للمجموعةعادية صدرت في سياق األعمال ال سعودي)
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