شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠١١م
)(١

الحالة والنشاطات

تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي )"الشركة األم"( كشـركة مساھمة سعودية وفقا ً لقرار معالي وزير التجارة رقـم ) (٤٠٧الصادر في
١٤١٩/٣/١٤ھـ )الموافق  ٨يوليو ١٩٩٨م(  .ويتمثل نشاط الشركة األم والشركات التابعة لھا )المشار اليھم مجتمعين باسم "المجموعة"( في إنتاج
وتسويق وصيانة مكيفات الھواء والصناعات الحديدية وصناعة الزجاج .وللشركة األم فروع رئيسية بالدمام وھي :مصنع الزامل للمكيفات ومصنع
الزامل للحـديد ومصنع الزامل للزجاج ،وتمتلك شـركات تابعة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والنمسا وإيطاليا والھند والصين
واإلمارات العربية المتحدة.
وفقا الجتماع مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة )"رانكو"( ،افترضت الشركة األم السيطرة على رانكو
فعليا ابتداء من ٢٠١١/١/١م .وبناء على ذلك فقد تم توحيدھا في ھذه القوائم المالية األولية الموحدة )سابقا :اعتبرت كشركة مرتبطة(.
يبلغ رأس مال الشـركة األم  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي مقسم على  ٦٠مليون سھم قيمة كـل سھم  ١٠﷼ سعودي.
) (٢السياسات المحاسبية الھامة
تعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية معدلة لتتضمن قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة .تطبق المجموعة
السياسات المحاسبية التالية:

نتائج الفترة األولية
قام ت المجموع ة ب إجراء كاف ة التع ديالت الھام ة والض رورية إلظھ ار المرك ز األول ي ونت ائج األعم ال األولي ة بص ورة عادل ة م ن كاف ة الن واحي
الجوھرية  .إال أن النتائج المالية األولية الموحدة قد ال تعتبر مؤشراً للنتائج الفعلية عن السنة ككل .

أساس توحيد القوائم المالية األولية الموحدة
إن الشـركات التشغيلية المسيطر عليھا مـن قـبل الشـركة األم تصنف كشركات تابعة ويتم توحيدھا في ھذه القوائم المالية األولية بصرف النظر عن
البلد المسجلة فيه .وتحذف عند التوحيد الحسابات والمعامالت الداخلية الھامة فيما بين الشركات ،بينما تتم المحاسبة عن الشركات التابعة التي ما
زالت في مرحلة التأسيس بطريقة التكلفة.

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
يتطل ب إع داد الق وائم المالي ة الموح دة ،طبق ا للمب ادئ المحاس بية المتع ارف عليھ ا ،اس تخدام التق ديرات واألحك ام الت ي ت ؤثر عل ى مب الغ الموج ودات
والمطلوبات المصرح بھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة ومب الغ اإلي رادات والمص اريف
المصرح عنھا خالل فترة إصدار القوائم المالية األولية الموحدة.

المبيعات
يمثل صافي المبيعات قيمة البضاعة المفوترة الموردة )مكيفات ومباني حديدية وزجاج وألياف زجاجية( والمسلمة للعمالء خالل الفترة .ويتم
االعتراف بإيرادات العقود حسب نسبة العمل المنجز.

المخزون
يدرج المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية ،أيھما أقل .وتحدد التكلفة كما يلي:
 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.المواد الخام
 تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائداً المصاريف غير المباشرة الخاصة بھا وفقا ً لمستوىاألعمال قيد التنفيذ والبضاعة تامة الصنع
النشاط العادي.
المصاريف المؤجلة
تصنف المصاريف التي لھا منفعة مستقبلية طويلة األجل كمصاريف مؤجلة وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بھا بما ال يزيد عن  ٥سنوات.
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شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة( – )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠١١م
) (٢السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

المصاريف
إن مصاريف البيع والتوزيع ھي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات والتخزين وسيارات التوصيل وكذلك مخصص الديون
المشكوك في تحصيلھا .وتصنف كافة المصاريف األخرى ،فيما عدا األعباء المالية ،كمصاريف عمومية وإدارية.

الممتلكات واآلالت والمعدات  /االستھالك
تسجل جميع الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة .األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستھلك  ،ويتم احتساب استھالك جميع
الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى وفقا لمعدالت يتم احتسابھا لشطب تكلفة كل من الموجودات على مدى أعمارھا اإلنتاجية المتوقعة.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل .وترسمل التحسينات التي من شأنھا زيادة قيمة الموجودات ذات الصلة أو إطالة أعمارھا بشكل
جوھري.

مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
يجنب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقا لعقود التوظيف لتعويضھم عن فترات خدمتھم المجمعة كما بتاريخ قائمة المركز المالي.
وتقوم الشركات التابعة األجنبية بتجنيب مخصص وفقا ً ألنظمة الدول التي تعمل فيھا.

العمالت األجنبية
تس جل المع امالت الت ي ت تم ب العمالت األجنبي ة بالري االت الس عودية بأس عار التحوي ل الس ائدة وق ت ح دوث المعام ـالت .ويع اد تحوي ـل أرص دة
الموج ودات والمطلوب ات النقدي ة المس جلة ب العمالت األجنبي ة بأس عار التحوي ل الس ائدة بت اريخ قائم ة المرك ز الم الي األولي ة الموح دة  .ت درج كاف ة
فروقات التحويل في قائمة الدخل األولية الموحدة ،باستثناء فروق ات الترجم ة فتس جل كعنص ر مس تقل ف ي حق وق المس اھمين الموح دة بت اريخ قائم ة
المركز المالي األولية الموحدة.

االستثمارات
تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية المجموعة فيما يتعلق بھذه األوراق المالية ،وتظھر األوراق المالية التي يتم االحتفاظ بھا إلى
تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة بعد تعديلھا بالعالوة أو الخصم ذوي العالقة .تدرج األوراق المالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة ،وتظھر
األرباح والخسائر غير المحققة منھا ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة  .وتدرج األوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظھر األرباح
والخسائر غير المحققة منھا ضمن حقوق المساھمين الموحدة  .وعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة  ،يتم إدراج ھذه األوراق المالية بالتكلفة ناقصا
المخصص لقاء االنخفاض في القيمة .
يتم االعتراف باإليرادات من االستثمارات في األوراق المالية عند استالم توزيعات األرباح .
إن الشركة المرتبطة ھي المنشأة التي تمارس المجموعة عليھا تأثيرا جوھريا ً من خالل المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية الخاصة
بالشركة المستثمر فيھا  .إن نتائج الشركات المرتبطة تظھر في ھذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لطريقة حقوق الملكية .يتم تخفيض القيمة
الدفترية لھذه االستثمارات لالعتراف بأي انخفاض في قيمة كل من ھذه االستثمارات .
تدرج الشركات التابعة والمرتبطة والتى ليس لھا أنشطة تجارية أو ال تزال في مرحلة التطوير أو ال تتوفر عنھا معلومات بالتكلفة .

الشھرة التجارية
إن الشھرة التجارية تمثل فائض تكلفة الشراء على القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة الممكن تحديدھا بتاريخ الشراء .ويتم قياس
الشھرة التجارية بعد االعتراف األولي بھا على أساس التكلفة بعد حسم أية خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في قيمة الشھرة التجارية.

الموجودات غير الملموسة األخرى
يتم قياس الموجودات غير الملموسة األخرى بالتكلفة  ،وھي تمثل فائض المبالغ المدفوعة على حصة الشركة األم في القيمة الدفترية لصافي
موجودات الشركات التابعة المستحوذ عليھا  .وال تزال الشركة األم في مرحلة توزيع األموال الفائضة المدفوعة لالستحواذ على الشركات التابعة
وذلك بين الموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات العالقة  .ومن المتوقع االنتھاء من ھذه العملية خالل عام . ٢٠١٢
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شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة( – )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠١١م
) (٢السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

الزكاة
يجنب مخصص للزكـاة وفقا لألنظمة الزكوية السعودية ويحمل على قائمة الدخل الموحدة .أما المبالغ اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تصبح مستحقة
عند استكمال ربط ما ،فتدرج في الحسابات في الفترة التي يستكمل الربط خاللھا.
يحتسب مخصص الزكاة للفترة األولية على أساس مخصص الزكاة التقديري للسنة ككل  .ويتم في نھاية السنة قيد الفرق بين المخصص المجنب
خالل الفترة األولية والمخصص الفعلي للفترة على أساس احتساب الزكاة المفصل للسنة .

التقارير القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم خدمات وھي ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة(  ،أو تلك التي تقوم
باالنتاج أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة وھي ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية(  ،على أن يكون لكل قطاع مخاطره
ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى .

ربحية السھم
يتم احتساب الربح األساس للسھم وذلك بتقسيم صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھاية الفترة .ويتم احتساب ربحية
السھم من العمليات الرئيسية بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خــالل الفترة.

االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بتاريخ قائمة المركز المالي بمراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة للتأكد من عدم وجـود
أي مؤشر يدل على انخفاض في قيمة تلك األصول  ،وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر ،يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد المقـدرة لتلك األصول
للتوصل إلى مدى الخسارة الناشئة عن االنخفاض في قيمتھا ) إن وجدت(  .وفي حالـة عدم قدرة المجموعة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد الحد
األصول  ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة اإلنتائجية المدرة للنقد التي يعود لھا ذلك األصل .
وعندما تقدر القيمة القابلة لالسترداد لألصل ) او للوحدة اإلنتاجية المدرة للنقد ( بأقل من قيمتھا الدفترية  ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو
للوحدة اإلنتاجية المدرة للنقد ( لتساوي قيمتھا القابلة لالسترداد  .ويتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة كمصروف على الفور .
عند عكـس قيد أية خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة في الفترة الالحقة ،تعدل القيمة الدفترية للموجودات )للوحدة اإلنتاجية المدرة للنقد(
بزيادتھا إلى القيمة المقدرة المعدلة القابلة لالسترداد بشرط أال تتعدى ھذه الزيادة القيمة الدفترية فيما لو لم يتم االعتراف بأية خسارة ناشئة عن
االنخفاض في قيمة األصل )الوحدة اإلنتاجية المدرة للنقد( في السنوات السابقة  .ويتم االعتراف بعكس قيد أية خسارة ناشئة عن االنخفاض في
القيمة كدخل على الفور.

)(٥
شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة سعودية مساھمة( – ص ب  ، ١٤٤٤١الدمام  ، ٣١٤٢٤المملكة العربية السعودية
Zamil Industrial Investment Company (Joint Stock) – PO Box 14441, Dammam 31424, Kingdom of Saudi Arabia

شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة( – )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠١١م
) (٣التحليل القطاعي
) أ ( فيما يلي تحليل المبيعات والدخل ) /الخسارة( من العمليات الرئيسية وصافي الموجودات حسب النشاط:

المبيعات

صناعة المكيفات
صناعة الحديد
صناعة الزجاج واأللياف الزجاجية
صناعة الخرسانة
المركز الرئيسي

 ٣٠سبتمبر
٢٠١٠
)غير مدققة(
١,١٩٥,٨١٥
١,٦٤٢,٣١١
١٣٠,٦٥٧
ـ
ـ
٢,٩٦٨,٧٨٣

باأللوف
 ٣٠سبتمبر
٢٠١١
)غير مدققة(
١,٣٤٤,٧٦٩
١,٧٥٠,٠١٧
٢٤٧,١٦٩
١١٧,١٦٣
ـ
٣,٤٥٩,١١٨

بآالف الرياالت السعودية
الدخل ) /الخسارة(
من العمليات الرئيسية
باأللوف
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
٢٠١١
٢٠١٠
)غير مدققة(
)غير مدققة(
١٠٨,٤٣٤
١٠٨,٧٣١
٦٢,٥٧٦
٧٨,٣٨٣
٤١,٨٧٦
٢٤,٣٠٦
١١,٢٦٥
ـ
)(٨,٤٨٦
)(٧,٤٩٢
٢١٥,٦٦٥
٢٠٣,٩٢٨

صافي الموجودات
باأللوف
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
٢٠١١
٢٠١٠
)غير مدققة(
)غير مدققة(
٣٦٦,٩١٠
٢٣٧,٧٣٩
٧٦٦,٥٢٥
٧٢٦,٦٨٩
١٥٨,١٩١
١١٤,٦٩٨
٧١,١٨٣
ـ
)(٥٩,٣٧١
١٥٤,٦٠٥
١,٣٠٣,٤٣٨
١,٢٣٣,٧٣١

)ب( فيما يلي تحليل المبيعات والدخل ) /الخسارة( من العمليات الرئيسية حسب الموقع الجغرافي:
بآالف الرياالت السعودية
الدخل ) /الخسارة(
المبيعات
من العمليات الرئيسية
باأللوف
باأللوف
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
٢٠١١
٢٠١١
٢٠١٠
٢٠١٠
)غير مدققة(
)غير مدققة(
)غير مدققة(
)غير مدققة(
داخل المملكة العربية السعودية :
مبيعات محلية
مبيعات تصدير
دول آسيوية أخرى
دول إفريقية
دول أوروبية
اإلجمالي

٢,١٦٠,٨٧٦
٦٧٧,٠٩٦
٣٥٢,٦٠٦
٢٠٥,٣٥٦
٦٣,١٨٤
٣,٤٥٩,١١٨

١,٧٦٠,٢٣٨
٥٥٥,٠١٧
٣٦٠,٤٤٦
٢٣٩,٠٨٣
٥٣,٩٩٩
٢,٩٦٨,٧٨٣

١٤٧,٣٢٠
٤١,١٤٤
)(٤,٦٦٤
١٧,٥٦٩
٢,٥٥٩
٢٠٣,٩٢٨

١٥٩,٢٣٧
٤٣,٠٨٨
٩,٧٠٣
١,٥١٤
٢,١٢٣
٢١٥,٦٦٥

) (٤االلتزامات المحتملة
لدى المجموعة كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١١م ضمانات بنكية غير مسددة بمبلغ  ٧٨٩مليون ﷼ سعودي ) ٣٠سبتمبر  ٨٩٢ : ٢٠١٠مليون ﷼
سعودي( صدرت في سياق األعمال العادية للمجموعة .
) (٥أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.

)(٦
شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة سعودية مساھمة( – ص ب  ، ١٤٤٤١الدمام  ، ٣١٤٢٤المملكة العربية السعودية
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