
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والشر�ات التا�عة لها شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي

  (شر�ة مساهمة سعود�ة)
  

  القوائم المال�ة األول�ة الموحدة وتقر�ر مراجعي

  الحسا�ات (الفحص المحدود)    

  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنته�ة في 
   



  

  والشر�ات التا�عة لها لالستثمار الصناعيشر�ة الزامل 

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

  (الفحص المحدود)  القوائم المال�ة األول�ة الموحدة وتقر�ر مراجعي الحسا�ات

  ٢٠١٥ مارس ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 

  
  

  صفحـة  جـدول المحتو�ـات
    

  ١  (الفحص المحدود)  تقر�ر مراجعي الحسا�ات
    

  ٣ - ٢  الموحدة األول�ةقائمة المر�ز المالي 
    

  ٤  الموحدة األول�ةقائمة الدخل 
    

  ٦ – ٥  الموحدة األول�ةقائمة التدفقات النقد�ة 
    

  ١٥ – ٧  الموحدة األول�ةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة 
  

   















  
  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة

  ٢٠١٥ مارس ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 
  
 
           والنشاطات       الحالة   ) ١ (

       للقـــرار                                                                                         ً تـــم تحو�ـــل شـــر�ة الزامـــل لالســـتثمار الصـــناعي ("الشـــر�ة األم") إلـــى شـــر�ة مســـاهمة ســـعود�ة مقفلـــة وفقـــاً 
                                  م). و�انـــت الشـــر�ة األم قبـــل ذلـــك تعمـــل     ١٩٩٨      یولیـــو    ٨            هــــ (الموافـــM     ١٤١٩ / ٣ /  ١٤       بتـــار�خ      ٤٠٧            الـــوزارQ رقـــم 

                       . وقــد أدرجــت الشــر�ة األم               د�ــة المحــدودة                                                          �شــر�ة ذات مســؤول�ة محــدودة تحــت اســم شــر�ة الزامــل للم�ــاني الحدی
                              ن الشـر�ة األم مسـجلة فـي المملكـة  إ   .   م    ٢٠٠٢       فبرایـر    ٩           ً     اول) اعت�ـارًا مـن                              في السوق المال�ـة السـعود�ة (تـد       ً رسم�اً 

   .            ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥                                         العر�Kة السعود�ة �موجب السجل التجارQ رقم 
  

والمشــار إلــیهم مجتمعــین فــي هــذه القــوائم المال�ــة  ،  تتمثــل األنشــطة الرئ�ســ�ة للشــر�ة األم والشــر�ات التا�عــة لهــا
الم�ـــاني و مـــواد البنـــاء وتعـــدیل وصـــناعة فـــي مجـــال االنشـــاءات لـــول هندســـ�ة وتصـــام�م حفـــي ("المجموعـــة") ،  بــــ

لتطب�قـات التجار�ـة لالحدید�ة المصممة مس�قا واله�اكل الحدید�ة وم��فات الهـواء وانظمـة الـتح�م �البیئـة المح�طـة 
ومنتجـــات الخرســـانة مســـ�قة الصـــب ،  ، لســـ�ن�ة ، وابـــراج االتصـــاالت والبـــث ، ومعـــدات المعالجـــةوالصـــناع�ة وا

  والفیبرجالس والصوف الصخرQ ومواد العزل ، ومشار�ع الطاقة الشمس�ة .
  

 aـة السـعود�ة    فـي                                                فرع في الدمام وتتواجد شـر�اتها التا�عـة الرئ�سـ�ة     االم        الشر�ة     لد�Kومصـر                               �ـل مـن المملكـة العر      
    .                  العر�Kة المتحدة          واإلمارات                                      فیتنام والنمسا وا�طال�ا والهند والصین   و 
  

                                                                            فقـــدت الشـــر�ة االم ســـ�طرتها علـــى شـــر�ة الر�Kعـــة والنصـــار والزامـــل للصـــناعات الخرســـان�ة     ،       ٢٠١٤       فـــي عـــام 
    بهــا                                        ) ، وقــد تــم الغــاء توحیــد الشــر�ة المســتثمر ٪    ٥٠                                                  المحــدودة (ســا�قا شــر�ة تا�عــة للشــر�ة األم �حصــة نســبتها 

                                                                      وتم االعتراف بها �استثمار في شر�ة زمیلة �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة .      ٢٠١٤       أكتوKر    ١            اعت�ارا من
  

        للطاقـة          السـعود�ة                                                                 ، استحوذت الشر�ة األم على حصة مس�طرة في شـر�ة مسـتثمر بهـا ، الشـر�ة      ٢٠١٤     عام   في 
      ملیـون       ٠,٣٥                  �ق�مة دفتر�ة تبلـغ       ٢٠١٤   یر    ینا   ١                                                          المر�ز�ة ، وقد أص�حت شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل اعت�ارا من 

 . Qر�ـال سعود                
  

  ٪     ١٠٠                                                                            ، قامت مجموعة العـزل الخلیج�ـة ، شـر�ة تا�عـة للشـر�ة األم ، بتحو�ـل حصـتها ال�الغـة       ٢٠١٤       في عام 
                                                     المعزولــة المحــدودة ، الــى شــر�ائها مقابــل تعــو�ض مــالي علــى          لألنابیــب          الســعود�ة                            فــي شــر�تها التا�عــة ، الشــر�ة

                                                       ملیـون ر�ــال سـعودQ . إضـافة لـذلك ، نـتج عـن التغیـر فـي ه��ـل        ٢٤٬٦٣                        من توز�عات االرKاح �مبلغ          ش�ل دفعة 
                                                                     المعزولــة المحــدودة (ســا�قا شــر�ة تا�عــة لمجموعــة العــزل الخلیج�ــة حتــى تــار�خ          لألنابیــب          الســعود�ة              ملك�ــة الشــر�ة

    .       ٢٠١٤      ینایر    ١                                          ) احتسابها �شر�ة تا�عة للشر�ة األم اعت�ارا     ٢٠١٣       د�سمبر    ٣١
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  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة

  ٢٠١٥مارس  ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 
  
  

                            فــي شـر�ة زمیلــة ، شــر�ة ارماســل   ٪    ٤٩                                                 ، اســت�عدت مجموعـة العــزل الخلیج�ــة اسـتثمارها ال�ــالغ       ٢٠١٤       فـي عــام 
                        ملیون ر�ـال سعودQ ، وتم       ٢٢٬٥      مالي            مقابل مبلغ      ٢٠١٤     مایو     ٣١                                        الزامل الشرق األوسe المحدودة  اعت�ارا من 

                                             اإلجــراءات القانون�ــة المتعلقــة بنقــل الملك�ــة قیــد         ال تــزال                      ملیــون ر�ـــال ســعودQ .        ١٤٬٠٨                    االعتــراف �عائــد �مبلــغ 
    .    ة    فتر                       اإلنجاز �ما في نها�ة ال

  
                     �انـــام اســـ�ا المحـــدودةفـــي شـــر�ة  %٦٥تهـــا وال�الغـــة ة ملكی، قامـــت الشـــر�ة االم بتحو�ـــل حصـــ ٢٠١٤فـــي عـــام 

   مـن                      �انـام اسـ�ا المحـدودة، تم تغییر وضع شر�ة                القا�ضة . الحقا        للحدید             شر�ة الزامل ،                      الحدa شر�اتها التا�عة 
         النتـائج                      نتـائج عمل�ـات الفـرع فـي       جم�ـع              القا�ضـة . تـم ت       للحدید                                              شر�ة ذات مسؤول�ة محدودة الى فرع لشر�ة الزامل 

           القا�ضة .       للحدید             شر�ة الزامل  ل        المال�ة 
  

                                                ملیـون ر�ــال ســعودQ لالسـتثمار فـي شــر�ة أخـرa عـن طر�ــM     ٦٠           �سـداد مبلــغ     االم                           خـالل الفتـرة ،  قامــت الشـر�ة 
                                                                       طرح اولي السهم تلك الشر�ة .  لم یتم توز�ع هذه األسهم حتى نها�ة الفترة .

  
  )     ٢٠١٤     مــارس     ٣١       �مــا فــي        ســعودQ       ر�ـــال      ملیــون      ٦٠٠       ســعودQ (       ر�ـــال      ملیــون      ٦٠٠                        یبلــغ رأســمال الشـــر�ة األم 

       سـعودQ       ر�ــال    ١٠                      ملیـون سـهم ق�مـة �ـل سـهم     ٦٠       سعودQ (       ر�ـال    ١٠                       ملیون سهم ق�مة �ـل سهم     ٦٠         مقسم على 
   .   )    ٢٠١٤     مارس     ٣١       �ما في 

  
                           الس�اسات المحاسب�ة الهامة  ) ٢ (

                                                                               ول�ـــة الموحـــدة المرفقـــة وفقـــا للمعـــاییر المحاســـب�ة المتعـــارف علیهـــا فـــي المملكـــة العر�Kـــة                     ت القـــوائم المال�ـــة األ  عـــد  أ 
                                         ن ملخـص الس�اسـات المحاسـب�ة الهامـة المت�عـة  إ  .                                                           السعود�ة الصادرة عـن الهیئـة السـعود�ة للمحاسـبین القـانونیین

   :                                قبل المجموعة هي على النحو االتي   من 
  

                           ساس توحید القوائم المال�ة أ

                                                                                           التشغیل�ة المس�طر علیها مـن قـبل الشـر�ة األم تصنف �شر�ات تا�عة و�تم توحیدها في هذه القـوائم              إن الشـر�ات
                                                . وتحــذف عنــد التوحیــد الحســا�ات والمعــامالت الداخل�ــة                                                 المال�ــة األول�ــة �صــرف النظــر عــن البلــد المســجلة ف�ــه

                                     التـي مـا زالـت فـي مرحلـة التأسـ�س �طر�قـة                                       بینما تتم المحاس�ة عـن الشـر�ات التا�عـة     ،                          الهامة ف�ما بین الشر�ات
   .         التكلفة

  
                    استخدام التقدیرات 

                    ، اســتخدام التقــدیرات                                          ، ط�قــا للم�ــادr المحاســب�ة المتعــارف علیهــا                                            یتطلــب إعــداد القــوائم المال�ــة األول�ــة الموحــدة
         لمطلو�ــات                                                                                    واألح�ــام التــي تــؤثر علــى م�ــالغ الموجــودات والمطلو�ــات المصــرح بهــا واإلفصــاح عــن الموجــودات وا
               ل فتـرة القـوائم                                                                                          المحتملة في تار�خ القوائم المال�ة األول�ة الموحدة وم�الغ اإلیـرادات والمصـار�ف المصـرح عنهـا خـال

   .         المال�ة
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  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة

  ٢٠١٥مارس  ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 
  
  

  عتراف �االیراداتاال

مثل صافي المب�عات ق�مة ال�ضاعة المفوترة الموردة والخدمات المقدمة واألعمال المنفذة من قبل المجموعة ت
��ون من المم�ن . و�تم االعتراف �أعمال الم��فات المر�ز�ة واإلیرادات واألرKاح النسب�ة عندما فترة خالل ال

  . . و�جنب مخصص لكامل الخسائر المستقبل�ة المتوقعة تحدید نتیجة العقد بدرجة معقولة من التأكد
  

ضمن الدفعات المقدمة والمدینین اآلخر�ن والم�الغ المدفوعة االنجاز عن فواتیر �الز�ادة  یراداتو�فصح عن اال
عن التكالیف  الصادرة ز�ادة. بینما یتم اإلفصاح عن الفواتیر  مقدما في قائمة المر�ز المالي األول�ة الموحدة

  ضمن أوراق الدفع والدائنین والم�الغ المستحقة الدفع والمخصصات في قائمة المر�ز المالي األول�ة الموحدة.
  

  المخزون 

  : . وتحدد التكلفة �ما یلي یدرج المخزون �التكلفة أو الق�مة السوق�ة، أیهما أقل
  

  . تكلفة الشراء على أساس المتوسe المرجح  -  الخامالمواد 
                                     ً               تكلفة المواد والعمالة الم�اشرتین زائدا  المصار�ف غیر   -  ال�ضاعة تحت التصن�ع وال�ضاعة تامة الصنع

tالنشا aالم�اشرة الخاصة بها وفقا  لمستو               ً                        Qالعاد .  
  

  المصار�ف المؤجلة

تعتبــر المصــار�ف التــي لهــا منفعــة مســتقبل�ة طو�لــة األجــل �مثا�ــة مصــار�ف مؤجلــة ، وتتــألف �شــ�ل رئ�ســي مــن 
مصار�ف ما قبل التشغیل وتكالیف البرمج�ات والحM في اسـتخدام األرض المسـتأجرة . تتـألف مصـار�ف مـا قبـل 

 ج عنه نتائج منافع في فترات مسـتقبل�ة . التشغیل من المصار�ف المتكبدة قبل بدأ اإلنتاج التجارQ المتوقع ان ینت
تتضمن هذه المصار�ف تكالیف اخت�ار المصانع والتشغیل التجر�بي �عد خصم ا�ة متحصـالت مـن ب�ـع منتجـات 
معینة خالل مرحلة االخت�ار . یتم إطفـاء المصـار�ف المؤجلـة �اسـتثناء الحـM �اسـتخدام األرض علـى مـدa الفتـرة 

. یــتم إطفــاء حــM اســتخدام األرض المســتأجرة علــى فتــرة االیجــار  ســنوات ٥ال یز�ــد عــن المقــدرة لالنتفــاع بهــا �مــا 
  �استخدام طر�قة القسe الثابت . 

  
  المصار�ف 

ـــد �مـــوظفي المب�عـــات والتخـــز�ن وســـ�ارات  ـــى وجـــه التحدی ـــي تتعلـــM عل ـــع والتوز�ـــع هـــي تلـــك الت                                                                                             إن مصـــار�ف الب�
           ، ف�مـــا عـــدا                             وتصـــنف �افـــة المصـــار�ف األخـــرa   .                                               التوصـــیل و�ـــذلك مخصـــص الـــدیون المشـــ�وك فـــي تحصـــیلها

   .                    ٕ      ، �مصار�ف عموم�ة وٕادار�ة         المال�ة          التكالیف
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  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة

  ٢٠١٥مارس  ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 
  
  

  والمعدات / االستهالك والمصنعالممتلكات 

ان .  والمعدات مبدئ�ا �التكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأQ انخفاض في الق�مة والمصنعتقید جم�ع الممتلكات 
، و�تم احتساب استهالك لجم�ع الممتلكات  األراضي المملو�ة واألعمال الرأسمال�ة قید التنفیذ ال تستهلك

والمعدات األخرa وفقا لمعدالت یتم احتسابها لشطب تكلفة �ل الموجودات على مدa أعمارها  والمصنع
  . ةدر اإلنتاج�ة المق

  
. و�تم رسملة التحسینات التي من شأنها ز�ادة ق�مة الموجودات  تحمل مصار�ف اإلصالح والص�انة على الدخل

 Qذات الصلة أو إطالة أعمارها �ش�ل جوهر .  
  

  الخدمة للموظفینم�افآت نها�ة 

                                                                                              یجنب مخصص للم�الغ المستحقة الدفع للمـوظفین وفقـا لعقـود التوظیـف لتعو�ضـهم عـن فتـرات خـدمتهم المجمعـة 
                                             ً                   وتقــوم الشــر�ات التا�عــة األجنب�ــة بتجنیــب مخصــص وفقــًا ألنظمــة الــدول التــي    .                                �مــا بتــار�خ قائمــة المر�ــز المــالي

   .           تعمل فیها
  

  العمالت األجنب�ة

                                           ت الســــعود�ة �أســــعار التحو�ــــل الســــائدة وقــــت حــــدوث      ر�ـــــاال                            التــــي تــــتم �ــــالعمالت األجنب�ــــة �ال              تســــجل المعــــامالت 
                                                                                         . و�عاد تحو�ــل أرصـدة الموجـودات والمطلو�ـات النقد�ـة المسـجلة �ـالعمالت األجنب�ـة �أسـعار التحو�ـل            المعامـالت

   .                   خل األول�ة الموحدة                                                                           السائدة بتار�خ قائمة المر�ز المالي .  تدرج �افة فروقات التحو�ل في قائمة الد
  

                                                    ت سعود�ة �أسـعار التحو�ـل السـائدة بتـار�خ قائمـة المر�ـز      ر�ـاال    إلى          التا�عة         األجنب�ة       شر�ات                        تترجم القوائم المال�ة لل
                                                         ، و�متوســــe ســــعر التحو�ــــل �النســــ�ة لإلیــــرادات والمصــــار�ف واألرKــــاح                                      المــــالي �النســــ�ة للموجــــودات والمطلو�ــــات

              . تقیــد تســو�ات                    �األســعار التار�خ�ــة    ،   ه    �قا  ســت                           الملك�ــة ف�مــا عــدا األرKــاح الم  ق           عناصــر حقــو         . وتســجل           والخســائر
                                              . وتحمـل الخسـارة الدائمـة الناشـئة عـن الترجمـة فـي                                                      الترجمة �بند مستقل ضمن قائمة حقـوق المسـاهمین الموحـدة

    .                             قائمة الدخل األول�ة الموحدة
  

  االستثمارات

               ، وتظهــر األوراق                                               لن�ــة المجموعــة ف�مــا یتعلــM بهــذه األوراق المال�ــة                                       تصــنف االســتثمارات فــي األوراق المال�ــة وفقــا 
ــــ                                            المال�ـــة التـــي یـــتم االحتفـــاw بهـــا إلـــى تـــار�خ االستح                                                       قاق �التكلفـــة المطفـــأة �عـــد تعـــدیلها �ـــالعالوة أو الخصـــم ذوQ       ـــــ

                یــر المحققــة منهــا                          ، وتظهــر األرKــاح والخســائر غ                                                     . تــدرج األوراق المال�ــة �غــرض المتــاجرة �الق�مــة العادلــة        العالقــة
                                                                  . وتـــدرج األوراق المال�ـــة المتاحـــة للب�ــــع �الق�مـــة العادلـــة وتظهـــر األرKــــاح                                 ضـــمن قائمـــة الـــدخل األول�ـــة الموحــــدة

  ،                                       . وعنـدما ال �م�ـن تحدیـد الق�مـة العادلـة              ول�ـة الموحـدة                               حققة منها ضمن حقوق المسـاهمین األ                والخسائر غیر الم
   .                                     ناقصا المخصص لقاء االنخفاض في الق�مة                                      یتم إدراج هذه األوراق المال�ة �التكلفة 
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  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
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   .                       عالن عن توز�عات األرKاح                     األوراق المال�ة عند اإل          مارات في                              یتم االعتراف �اإلیرادات من االستث
  

                                                   ً                            ة هـــي المنشـــأة التـــي تمـــارس المجموعـــة علیهـــا تـــأثیرا جوهر�ـــًا مـــن خـــالل المشـــار�ة فـــي قـــرارات     زمیلـــ            إن الشـــر�ة ال
                      ة تظهــر فــي هــذه القــوائم     زمیلــ                                                                            الس�اســة المال�ــة والتشــغیل�ة الخاصــة �الشــر�ة المســتثمر فیهــا. إن نتــائج الشــر�ات ال

                                                         .  یتم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لهذه االستثمارات لالعتراف �أQ                                            ة األول�ة الموحدة وفقا لطر�قة حقوق الملك�ة      المال�
   .                                     انخفاض في ق�مة �ل من هذه االستثمارات

  
                                                                لــ�س لهــا أنشــطة تجار�ــة أو ال تــزال فــي مرحلــة التطــو�ر أو ال تتــوفر عنهــا    ي      ة والتــ    زمیلــ                        تــدرج الشــر�ات التا�عــة وال

   .                  معلومات �التكلفة
  

  صافي االستثمار �موجب عقد ایجار تمو�لي

                                                                                            یـــتم تصـــنیف عقـــود االیجـــار �عقـــود ایجـــار تمـــو�لي اذا ترتـــب علـــى عقـــد االیجـــار ق�ـــام المجموعـــة بتحو�ـــل منـــافع 
                                                                                                  ومخاطر الملك�ة المتعلقة �االصل موضوع العقد �ش�ل جوهرQ الى المستأجر . یـتم االعتـراف �الم�ـالغ المطلو�ـة 

                         الموحـدة �ــ "صـافي اسـتثمار        االول�ـة            ئم المال�ـة                                                              من المستأجر�ن �الق�مة الحال�ة لدفعات االیجـار والمدرجـة فـي القـوا
                           �موجب عقد ایجار تمو�لي" .

  
  الشهرة

                     ً                                                                            یتم ق�اس الشهرة مبدئ�ًا �التكلفـة والتـي تمثـل الفـائض فـي ق�مـة العـوض المحـول عـن حصـة المجموعـة فـي الق�مـة 
                              �انت ق�مة العوض أقل من الق�مـة                                                                              العادلة لصافي الموجودات والمطلو�ات المقتناة والقابلة للتحدید بذاتها. أما إذا 

                                                                                               ً     العادلة لصافي موجـودات الشـر�ة التا�عـة التـي تـم االسـتحواذ علیهـا، فـإن الفـرق فـي هـذه الحالـة یـدرج م�اشـرًة فـي 
    .                             قائمة الدخل األول�ة الموحدة

  
        . ولغـرض                                                   ً                                         �عد االعتراف المبدئي ،  تقاس الشهرة �التكلفة ناقصًا أQ خسائر متراكمة ناشئة عـن انخفـاض الق�مـة

                ، وذلــك مــن تـــار�خ                                                          ، یـــتم توز�ــع الشــهرة الم�تســ�ة مـــن خــالل عمل�ــات تجم�ــع المنشـــآت                      اخت�ــار انخفــاض الق�مــة
                                                                                           ، إلى �ل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد والتي مـن           االستحواذ

                                      عن تخص�ص الموجـودات أو المطلو�ـات األخـرa                                                      المتوقع أن تستفید من عمل�ات تجم�ع المنشآت �صرف النظر 
   .                                            للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات
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            ، یـتم إدراج                                                                                          عندما تش�ل الشـهرة جـزءا مـن وحـدة تولیـد النقـد و�ـتم اسـت�عاد جـزءا مـن العمل�ـات ضـمن تلـك الوحـدة
                                                                                                          الشهرة المرت�طة �العمل�ات المست�عدة فـي الق�مـة الدفتر�ـة للعمل�ـات المسـت�عدة وذلـك عنـد تحدیـد الـرKح أو الخسـارة 

                                                                     ق�اس الشهرة المسـت�عدة فـي هـذه الحالـة علـى أسـاس الق�مـة النسـب�ة للعمل�ـات       . یتم                              الناتجة عن است�عاد العمل�ات
                                                       . وعنـد ب�ـع الشـر�ات التا�عـة، یـتم االعتـراف �ـالفرق بـین سـعر                                 المحتفx �ه من وحدة تولید النقد                  المست�عدة والجزء

   .           ة الموحدة                          ً                                                       الب�ع وصافي الموجودات زائدًا فروقات الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة الدخل األول�
  

                                                 االنخفاض الدائم في ق�مة الموجودات غیر المتداولة 

                                                                                                   تقوم المجموعة بتار�خ �ل قائمة مر�ز مالي �مراجعـة القـ�م الدفتر�ـة للممتلكـات واآلالت والمعـدات واألصـول غیـر 
    هـذا                 . وفـي حالـة وجـود                                                                            المتداولة األخرa للتأكد من عدم وجود مؤشر یدل على انخفاض في ق�مــة تلـك األصـول

  .                                                                                                  المؤشـر، یتم تقدیر الق�مة القابلة لالسترداد لتلك األصول للتوصل إلى ق�مة االنخفاض في األصـول (إن وجـد)
                       ، تقــوم المجموعــة بتقــدیر                                                                              وفـي حالــة عــدم قــدرة المجموعــة علــى تقــدیر الق�مــة القابلــة لالســترداد لقــ�م أحــد األصــول

   .                         لتي �عود إلیها ذلك األصل                                               الق�مة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاج�ة ا
  

                                                                                                          یتم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) لتساوQ الق�مـة القابلـة لالسـترداد عنـدما تكـون الق�مـة 
                                                          . و�عتـرف �الخسـارة الناشـئة عـن االنخفـاض فـي الق�مـة �مصـروف عنـد                                          القابلة لالسترداد أقل مـن الق�مـة الدفتر�ـة

    .         تكبدها
  

                                                                                              االنخفاض في ق�مة الشهرة بتقدیر الق�مـة القابلـة لالسـترداد للوحـدة المولـدة للنقـد (أو مجموعـة الوحـدات            یتم تحدید
                                                                      . وعنـدما تكـون الق�مـة القابلـة لالسـترداد للوحـدة المولـدة للنقـد (أو مجموعـة                                         المولدة للنقد) التي تنتمي إلیها الشـهرة

                                                            حـدة المولـدة للنقـد (أو مجموعـة الوحـدات المولـدة للنقـد) التـي تـم                                                   الوحدات المولدة للنقد) أقل من الق�مة الدفتر�ة للو 
                                                         ً                  ، یتم االعتراف بذلك �خسارة ناشئة عـن االنخفـاض فـي الق�مـة. علمـًا �أنـه ال �م�ـن ع�ـس                   تخص�ص شهرة إلیها

   .                                                                          الخسائر الناشئة عن االنخفاض في الق�مة والمتعلقة �الشهرة في الفترات الالحقة
  

                           ً                                                     ئة عن االنخفاض في الق�مة الحقًا، یتم ز�ادة الق�مة الدفتر�ة لألصل (أو الوحدة المولدة                       وعند ع�س الخسارة الناش
                                                                                                          للنقـد) إلـى الق�مـة المعدلــة القابلـة لالسـترداد �شــرt أال تتعـدa هـذه الز�ـادة الق�مــة الدفتر�ـة ف�مـا لــو لـم یـتم تخفــ�ض 

                                   العتــراف �ع�ــس قیــد الخســارة الناشــئة عــن         . و�ــتم ا                                                        ق�مــة األصــل (أو الوحــدة المولــدة للنقــد) فــي الســنوات الســا�قة
   .                                        االنخفاض في الق�مة �إیرادات عند تحدیدها
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                     الز�اة وضر��ة الدخل

             . و�جنــب مخصــص                                                                               یجنــب مخصــص للز�ــاة وفقــا لألنظمــة الز�و�ــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العر�Kــة الســعود�ة
                         تعمــــل بهــــا الشــــر�ات التا�عــــة       التــــي                                                                 لضــــر��ة الــــدخل وفقــــا للقــــوانین الضــــر�ب�ة المعمــــول بهــــا فــــي الــــدول األجنب�ــــة 

                                    . وتــدرج الز�ــاة المحملــة وضــر��ة الــدخل                             قائمــة الــدخل األول�ــة الموحــدة                           . تقیــد المطلو�ــات م�اشــرة فــي    ة  ـ ــــ       للمجموع
     ، إن                        . أمــا الم�ــالغ اإلضــاف�ة                      الملك�ــة غیــر المســ�طرة           ضــمن حقــوق                         المســاهمین غیــر المســ�طر�ن             المحملــة علــى 

                    ة التــي �ســتكمل الــرeK     فتــر                                                                        وجــدت ، والتــي قــد تصــ�ح مســتحقة عنــد اســتكمال رKــe مــا، فتــدرج فــي الحســا�ات فــي ال
   .    ها   خالل
  

 Qحتســب مخصــص الز�ــاة وضــر��ة الــدخل للفتــرة األول�ــة علــى أســاس مخصــص الز�ــاة وضــر��ة الــدخل التقــدیر�                                                                                        
                                                                                            للســنة ��ــل. و�ــتم فــي نها�ــة الســنة قیــد الفــرق بــین المخصــص المجنــب خــالل الفتــرة األول�ــة والمخصــص الفعلــي 

   .                                                                  للفترة على أساس احتساب الز�اة وضر��ة الدخل المفصل في نها�ة السنة
  

             ر4ح�ة السهم

            ، والــذQ بلــغ         لقائمــة                               علــى المتوســe المــرجح لعــدد األســهم ا                              للســهم �قســمة صــافي الــرKح للفتــرة                  یــتم احتســاب الــرKح 
   .   )      ٢٠١٤              ملیون سهم عام     ٦٠            ملیون سهم (     ٦٠   ،      ٢٠١٥      مارس    ٣١            المنته�ة في         الفترة    خالل 

  
              الز�ـاة وضـر��ة          تعـدیلها �                                                                                 یتم احتساب رKح�ة السهم من العمل�ات الرئ�س�ة المستمرة �قسمة الرKح من العمل�ات �عد 

                             ة وحقوق الملك�ـة غیـر المسـ�طرة     زمیل            خسارة شر�ات        رKح /                                             الدخل والمصار�ف المال�ة وصافي حصة الشر�ة في
   .                                              للفترة على المتوسe المرجح لعدد األسهم القائمة

  
                                                                                      اب رKح�ــة الســهم مــن العمل�ــات األخــرa �قســمة اإلیــرادات األخــرa للفتــرات علــى المتوســe المــرجح لعــدد         یــتم احتســ

   .               األسهم القائمة
 

                   التقار�ر القطاع�ة

                                                                                                    �مثل القطاع وحدة قابلة للتحدید في المجموعة والتي تقوم �اإلنتاج أو تقـد�م خـدمات وهـي مـا �سـمى (�القطاعـات 
                                                              نتاج أو تقد�م الخدمات في نطـاق بیئـة اقتصـاد�ة محـددة وهـي مـا �سـمى         تقوم �اإل              ، أو تلك التي              حسب األنشطة)

                          ومنافعـــه المختلفـــة عـــن مخـــاطر         مخـــاطرة                       ، علـــى أن ��ـــون لكـــل قطـــاع                                    (�القطاعـــات حســـب المنـــاطM الجغراف�ـــة)
 aومنافع القطاعات األخر                        .   
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  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة

  ٢٠١٥ مارس ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 

  
               تحلیل القطاعي  ال  ) ٣ (

  
Wة وصافي الموجودات حسب النشا�س�ات الرئ�عات والر4ح / (الخسارة) من العمل�ما یلي تحلیل المب�(أ) ف :  

  
  

 المب�عات
 

  الر4ح / (الخسارة) 
 من العمل�ات الرئ�س�ة

 
  

 صافي الموجودات 
 مارس ٣١  مارس ٣١ینایر الى  ١  مارس ٣١ینایر الى  ١ 

٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
  ( �آالف الر�ـاالت السعود�ة )   ( �آالف الر�ـاالت السعود�ة )   ( �آالف الر�ـاالت السعود�ة )

 مدققة)غیر (  (غیر مدققة)  مدققة)غیر (  (غیر مدققة)  مدققة)غیر (  (غیر مدققة)
            

        ٦٧٣٬٤٨٧           ٨٠٢٬٠٢٤          ٤٢٬٦٨٢          ٤٩٬٨١٢           ٥٠٢٬٦٨٦           ٥٤٧٬١٨٦                 صناعة الم��فات
        ٩٧٣٬٣٧٥             ١٬٠١٦٬٦٧٢          ٥٢٬٨٤٧          ٤٢٬٧٣٠           ٦٥٨٬١٠٨           ٦٢٨٬٦٨٤               صناعة الحدید

        ١٠٢٬٣٢٦           ١٢٨٬١٧٥         ٧٬٣٩٤         ٨٬٩٦٩          ٧٣٬٩٥٧          ٨١٬١١٨                       صناعة المواد العازلة
  )      ٧٢٬٣٥٨ (   )       ١٣٠٬٧٦٢ (   )     ٨٬٠٠٨ (   )     ٤٬٠١٨ (        ٥٨٬١١١         ١٬٩٦١         واخرa                 المر�ز الرئ�سي

   ١٬٦٧٦٬٨٣٠             ١٬٨١٦٬١٠٩          ٩٤٬٩١٥          ٩٧٬٤٩٣             ١٬٢٩٢٬٨٦٢             ١٬٢٥٨٬٩٤٩          
  

   :                                                  (خسارة) من العمل�ات الرئ�س�ة حسب الموقع الجغرافي   /                                    (ب) ف�ما یلي تحلیل المب�عات والر4ح
  

  
 المب�عات

 
  من (الخسارة)/  الر4ح

 العمل�ات الرئ�س�ة
 مارس ٣١ الىینایر ١  مارس ٣١ الىینایر  ١ 

٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
  �آالف الر�ـاالت السعود�ة )(    ( �آالف الر�ـاالت السعود�ة )

 مدققة)غیر (  (غیر مدققة)  مدققة)غیر (  (غیر مدققة)
         :                          المملكة العر�Kة السعود�ة

       ٧١٬١٢١          ٨٠٬٣٨٥           ٩٣٧٬٥٧٧           ٩٢٣٬٠٨٥               مب�عات محل�ة        
      ٨٬٤٥٢         ٥٬٥٣٤           ١١٢٬٧٥٠          ٩٨٬٦٨٦               مب�عات تصدیر        

 a٧٬٠٢٩         ٤٬١٧٣           ١٣٧٬٩٨٢           ١٤٢٬٢٧٨                   دول آسیو�ة أخر      
      ٨٬٥٨٥         ٧٬٣٧٤           ١٠٣٬٤٥٧          ٩٢٬٩٩٨              دول إفر�ق�ة
  )   ٢٧٢ (    ٢٧         ١٬٠٩٦         ١٬٩٠٢              دول أورو�Kة

   ٩٤٬٩١٥          ٩٧٬٤٩٣             ١٬٢٩٢٬٨٦٢             ١٬٢٥٨٬٩٤٩       
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  شر�ة الزامل لالستثمار الصناعي والشر�ات التا�عة لها

  (شر�ة مساهمة سعود�ة) 
  

 (تتمة) القوائم المال�ة األول�ة الموحدةإ�ضاحات حول 

  ٢٠١٥ مارس ٣١للثالثة اشهر المنته�ة في 
  
  
                توز�عات االر4اح  ) ٤ (

               ســـعودQ للســــهم عــــن        ر�ـــــال     ١٬٠                                 توز�عـــات ارKــــاح نقد�ـــة نهائ�ــــة بواقـــع              مجلــــس االدارة       اقتـــرح    ،       ٢٠١٤       فـــي عــــام 
        : بواقــــع      ٢٠١ ٣ (             مــــن رأس المــــال   ٠/٠    ١٠           والتــــي تمثــــل       ســــعودQ        ر�ـــــال      ملیــــون     ٦٠             بإجمــــالي مبلــــغ       ٢٠١٤      العــــام
       وقــد تــم   )             مــن رأس المــال  ٠/٠    ١٠           والتــي تمثــل       ســعودQ        ر�ـــال      ملیــون     ٦٠                         ســعودQ للســهم بإجمــالي مبلــغ        ر�ـــال    ١٬٠

       .                                  في اجتماع الجمع�ة العموم�ة السنوQ       ٢٠١٥                                         اعتمادها الحقا من قبل المساهمین خالل ابر�ل 
  
                    االلتزامات المحتملة  ) ٥ (

سعودQ  ر�ـالملیون  ٩٣٣غ ــة �مبلــائمــــة قــــات بن�یـانـــــــضم ٢٠١٥ ارســـــم ٣١ا في ــوعة �مـدa المجمـــــل
  .اد�ة ت�عسعودQ) صدرت في س�اق األعمال اال ر�ـالملیون  ١٬١٨١: ٢٠١٤ مارس ٣١(

  
                     نتائج الفترة االول�ة  ) ٦ (

  . �ل� سنةلا عن عمل�اتال لنتائجدق�قا مؤشرا غیر مدققة ولذلك ال تعتبر  ان نتائج الفترة األول�ة
  
                ارقام المقارنة  ) ٧ (

  لتتفM مع العرض للفترة الحال�ة . ٢٠١٤جرa اعادة تبو�ب �عض ارقام العام 
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