ﺷرﻛﺔ اﻟزاﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ (
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻوﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣدود(
ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬر وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٢

شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢م
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الحالة والنشاطات

ت م تحوي ل ش ركة الزام ل لالس تثمار الص ناعي )"الش ركة األم"( إل ى ش ركة مس اھمة س عودية مقفل ة وفق ا للق رار ال وزاري رق م  ٤٠٧بت اريخ
١٤١٩/٣/١٤ھـ )الموافق  ٨يوليو ١٩٩٨م( .وكانت الش ركة األم قب ل ذل ك تعم ل كش ركة ذات مس ؤولية مح دودة تح ت اس م ش ركة الزام ل للمب اني
الحديدية المحدودة .وقد أدرجت الشركة األم رسميا في السوق المالية السعودية )تداول( اعتبارا من  ٩فبراير ٢٠٠٢م.
ان الشركة األم مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم .٢٠٥٠٠٠٤٢١٥
ويتمثل نشاط الشركة األم والشركات التابعة لھا )المشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة"( في إنتاج وتسويق وصيانة مكيفات الھواء والصناعات
الحديدية وصناعة الزجاج .وللشركة األم فرع بمدينة الدمام وتمتلك شـركات تابعة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والنمسا
وإيطاليا والھند والصين واإلمارات العربية المتحدة.
يبلغ رأسمال الشـركة األم  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٦٠٠ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( مقسم على  ٦٠مليون سھم قيمة كـل سھم ١٠
﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٦٠ :٢٠١١مليون سھم قيمة كل سھم  ١٠﷼ سعودي(.
استحوذت الشركة االم خالل عام  ٢٠١٢على حصة مسيطرة في شركة مستثمر بھا  ،شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الھند والتى اصبحت
شركة تابعة مملوكة بالكامل اعتبارا من  ١يناير  .٢٠١٢تم توحيد عمليات شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد والتى تحمل قيمة دفترية لصافي
موجوداتھا تبلغ  ٢٣,٢مليون ريـال سعودي كما ھي عليه في  ١يناير  ٢٠١٢في القوائم المالية االولية الموحدة  ،مما نتج عنه االعتراف بشھرة
تبلغ  ٣٦,٩مليون ريـال سعودي .
اضافة الى ذلك وفي عام  ٢٠١٢قامت الشركة االم ببيع  %٤٥من حصتھا في جيوكليما – ايطاليا ) شركة تابعة ( واالعتراف بربح يبلغ ٣,٦
مليون ريـال سعودي  .تم استبعاد الشركة المستثمر بھا من التوحيد ضمن القوائم المالية وتم االعتراف بھا كشركة مرتبطة وذلك باستخدام طريقة
حقوق الملكية .
) (٢السياسات المحاسبية الھامة
اع دت الق وائم المالي ة االولي ة الموح دة المرفق ة وفق ا للمع ايير المحاس بية المتع ارف عليھ ا ف ي المملك ة العربي ة الس عودية الص ادرة ع ن الھيئ ة الس عودية
للمحاسبين القانونيين  .ان ملخص السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل المجموعة ھي على النحو االتي :

نتائج الفترة األولية
أجرت المجموعة كافة التعديالت الالزمة التي تعتبر ھامة إلظھار المركز المالي األولي الموحد ونتائج األعمال األولية الموحدة بصورة عادل ة م ن
كافة النواحي الجوھرية .إال أن النتائج المالية األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقا ً 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
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا ،استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات
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.
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المبيعات
يمثل صافي المبيعات قيمة البضاعة المفوترة الموردة والخدمات المقدمة واألعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة .ويتم االعتراف بأعمال
المكيفات المركزية واإليرادات واألرباح النسبية عند تحديد نتيجة العقد بدرجة معقولة من التأكد .ويجنب مخصص كامل في حالة الخسائر
المستقبلية المتوقعة.
ويفصح عن التكاليف الفائضة عن مستخلصات الفواتير ضمن الدفعات المقدمة والمدينين اآلخرين والمبالغ المدفوعة مقدما في قائمة المرك ز الم الي
األولية الموحدة .بينما يتم اإلفصاح عن الفواتير الفائضة عن التكاليف ضمن أوراق الدفع والدائنين والمبالغ المستحقة الدفع والمخصصات في قائم ة
المركز المالي األولية الموحدة.

المخزون
يدرج المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية ،أيھما أقل .وتحدد التكلفة كما يلي:
 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.المواد الخام
البضاعة تحت التصنيع والبضاعة تامة الصنع  -تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائداً المصاريف غير المباشرة الخاصة بھا وفقا ً
لمستوى 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.
إن رسوم القروض المدفوعة مقدما تتعلق بقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ويتم إطفاؤھا على مدى فترة القروض .ي تم رس ملة اإلطف اء
كجزء من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )إذا كان ذلك منطبقا ً( حتى تاريخ بدء العمليات التجارية بحيث يتم تحميلھا الحقا على قائمة ال دخل األولي ة
الموحدة.

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
تقيد جميع الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .األراضي المملوكة
واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستھلك ،ويتم احتساب استھالك لجميع الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى وفقا لمعدالت يتم احتسابھا لشطب
تكلفة كل الموجودات على مدى أعمارھا اإلنتاجية المتوقعة.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل .ويتم رسملة التحسينات التي من شأنھا زيادة قيمة الموجودات ذات الصلة أو إطالة أعمارھا بشكل
جوھري.

مكافآت 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.
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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
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي  .ت درج كاف ة فروق ات التحوي ل ف ي
قائمة الدخل األولية الموحدة.
تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات،
وبمتوسط سعر التحويل بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر .وتسجل عناصر حقوق الملكية فيما عدا األرباح المستبقاه ،باألسعار
التاريخية .تقيد تسويات الترجمة كبند مستقل ضمن قائمة حقوق المساھمين األولية الموحدة .وتحمل الخسارة الدائمة الناشئة عن الترجمة في قائمة
الدخل 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 االولية 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 االعالن عن 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.

عمليات تجميع المنشآت والشھرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية .وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع العوض المحول،
وذلك كما في تاريخ االستحواذ ،باإلضافة إلى قيمة أي من حصص األقلية في الشركة المستحوذ عليھا .وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت ،يقوم
المشتري بقياس حصص األقلية في الشركة المستحوذ عليھا إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي الموجودات التي يمكن تحديدھا
بذاتھا للشركة المستحوذ عليھا .وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف.
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على منشأة أخرى ،فإنھا تقوم بتحديد مدى مالءمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة وذلك وفقا ً
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.
يتم قياس الشھرة مبدئيا ً بالتكلفة والتي تمثل الفائض في قيمة العوض المحول عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات
والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتھا .أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ
عليھا ،فإن الفرق في ھذه الحالة يدرج مباشر ًة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
بعد االعتراف المبدئي  ،تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة .ولغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع
الشھرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت ،وذلك من تاريخ االستحواذ ،إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من
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.
عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءا من العمليات ضمن تلك الوحدة ،يتم إدراج الشھرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة
في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات .يتم قياس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة
على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد .وعند بيع الشركات التابعة ،يتم االعتراف بالفرق بين سعر
البيع وصافي الموجودات زائداً فروقات الترجمة المتراكمة والشھرة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
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االنخفاض الدائم في قيمة الموجودات غير المتداولة
تق وم المجموع ة بت اريخ ك ل قائم ة مرك ز م الي بمراجع ة الق يم الدفتري ة للممتلك ات والمص انع والمع دات واألص ول غي ر المتداول ة األخ رى
للتأك د م ن ع دم وج ود مؤش ر ي دل عل ى انخف اض ف ي قيم ـة تل ك األص ول .وف ي حال ة وج ود ھ ذا المؤش ـر ،ي تم تق دير القيم ة القابل ة
لالس ترداد لتل ك األص ول للتوص ل إل ى قيم ة االنخف اض ف ي األص ول )إن وج د( .وف ي حال ة ع دم ق درة المجموع ة عل ى تق دير القيم ة القابل ة
لالسترداد لقيم أحد األصول ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاجية التي يعود إليھا ذلك األصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المول دة للنق د( لتس اوي القيم ة القابل ة لالس ترداد عن دما تك ون القيم ة القابل ة لالس ترداد أق ل م ن القيم ة
الدفترية .ويعترف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة كمصروف عند تكبدھا.
يتم تحديد االنخف اض ف ي قيم ة الش ھرة بتق دير القيم ة القابل ة لالس ترداد للوح دة المول دة للنق د )أو مجموع ة الوح دات المول دة للنق د( الت ي تنتم ي إليھ ا
الشھرة .وعندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد( أقل م ن القيم ة الدفتري ة للوح دة المول دة للنق د
)أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد( التي تم تخصيص شھرة إليھا ،يتم االعتراف بذلك كخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة .علم ا ً بأن ه ال يمك ن
عكس الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة والمتعلقة بالشھرة في الفترات الالحقة.
وعند عكس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيم ة الدفتري ة لألص ل )أو الوح دة المول دة للنق د( إل ى القيم ة المعدل ة القابل ة
لالسترداد بشرط أال تتعدى ھذه الزي ادة القيم ة الدفتري ة فيم ا ل و ل م ي تم تخف يض قيم ة األص ل )أو الوح دة المول دة للنق د( ف ي الس نوات الس ابقة .وي تم
االعتراف بعكس قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة كإيرادات عند تحديدھا.

الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية المعمول بھا في المملكة العربية السعودية .ويجنب مخصص لضريبة ال دخل وفق ا للق وانين الض ريبية
المعمول بھا في الدول األجنبية التى تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة .تقيد التزام ات الزك اة وض ريبة ال دخل مباش رة ف ي قائم ة ال دخل األولي ة
الموحدة .وتدرج الزكاة المحملة وضريبة الدخل المحملة على حملة أسھم االقلية ضمن بند حقوق األقلية .أما المب الغ اإلض افية ،إن وج دت  ،والت ي
قد تصبح مستحقة عند استكمال ربط ما ،فتدرج في الحسابات في السنة التي يستكمل الربط خاللھا.
يحتسب مخصص الزكاة وضريبة الدخل للفترة األولية على أساس مخصص الزكاة وضريبة الدخل التقديري للسنة ككل .ويتم في نھاية السنة قيد
الفرق بين المخصص المجنب خالل الفترة األولية والمخصص الفعلي للفترة على أساس احتساب الزكاة وضريبة الدخل المفصل في نھاية السنة.

ربحية السھم
يتم احتساب الربح للسھم بقسمة صافي الربح للفترة  /للسنة على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة  ،والذي بلغ خالل الفترة  /السنة المنتھية في
 ٣١ديسمبر  ٦٠ ، ٢٠١٢مليون سھم )  ٦٠مليون سھم عام . ( ٢٠١١
يتم احتساب ربحية السھم من العمليات الرئيسية المستمرة بقسمة الربح من العمليات بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل والمصاريف المالية وصافي
حصة الشركة في خسارة شركات مرتبطة وحقوق الملكية غير المسيطرة للفترة على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة .
يتم احتساب ربحية السھم من العمليات االخرى بقسمة االيرادات االخرى للفترات على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة .

التقارير القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة والتي 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.

)(٦

شركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساھمة سعودية( والشركات التابعة لھا
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مدققة( – )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢م
) (٣التحليل القطاعي
) أ ( فيما يلي تحليل المبيعات والربح ) /الخسارة( من العمليات الرئيسية وصافي الموجودات حسب النشاط:
بآالف الرياالت السعودية
الربح ) /الخسارة(
من العمليات الرئيسية
من  ١يناير الى  ٣١ديسمبر
٢٠١١
٢٠١٢
)مدققة(
)غير مدققة(

المبيعات
من  ١يناير الى  ٣١ديسمبر
٢٠١١
٢٠١٢
)مدققة(
)غير مدققة(
صناعة المكيفات
صناعة الحديد
صناعة الزجاج واأللياف الزجاجية
الخرسانة
المركز الرئيسي

١,٨٣٦,٣٣٤
٢,٤١٦,٩٨٠
٣٢٤,٩٨٣
١٤٩,٣٩٨
ـ
٤,٧٢٧,٦٩٥

١٦٠,١٩٧
٨٩,٦٠٤
٣٩,٣٥٥
)(١١,٦٤٤
)(١٩,١٩٧
٢٥٨,٣١٥

٢,٢٠٨,٢٠٠
٢,٧٠٣,٦٧٧
٣٢٢,٩٧١
١٥٦,١٧٨
١,٥٣٣
٥,٣٩٢,٥٥٩

١٨٨,٧٠٩
١٥٢,٣١٦
٣٧,٢٨٠
١٢,٤٤٠
)(٢٦,٨٠٧
٣٦٣,٩٣٨

صافي الموجودات
كما في  ٣١ديسمبر
٢٠١١
٢٠١٢
)مدققة(
)غير مدققة(
٣٨٤,٣٥٧
٧٥٩,٤٣٤
١٠٠,٤٠٣
٤٩,٣٥٣
٥٦,١٢٥
١,٣٤٩,٦٧٢

٤٦١,٧١٢
٨٥٤,٠٠٢
١١٢,٨٩٩
٦٠,٠٢٩
)(٣٧,٩٣٣
١,٤٥٠,٧٠٩

)ب( فيما يلي تحليل المبيعات والربح من العمليات الرئيسية حسب الموقع الجغرافي:
بآالف الرياالت السعودية
الربح من
المبيعات
العمليات الرئيسية
من  ١يناير الى  ٣١ديسمبر
من  ١يناير الى  ٣١ديسمبر
٢٠١١
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٢
)مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
)غير مدققة(
داخل المملكة العربية السعودية:
مبيعات محلية
مبيعات تصدير
دول آسيوية أخرى
دول إفريقية
دول أوروبية
اإلجمالي

٢,٩٢٣,٦٥٠
٩٧١,٣٤٩
٤٧٧,٥٣٠
٢٨٠,٠٢٤
٧٥,١٤٢
٤,٧٢٧,٦٩٥

٣,٥٣٧,٤٤١
٨٣٨,١٦٣
٦٩٥,٣٥١
٣١٠,٩٨٠
١٠,٦٢٤
٥,٣٩٢,٥٥٩

١٨٩,٤٨٣
٥٦,٦١٣
٦,٣٩٢
٣,٦٩٩
٢,١٢٨
٢٥٨,٣١٥

٢٧٠,٧٨٧
٥٣,٠٠٧
٢٤,٧٩٣
١٦,١٥٦
)(٨٠٥
٣٦٣,٩٣٨

) (٤توزيعات األرباح
في عام  ، ٢٠١٢قامت الشركة األم بتوزيع أرباح نقدية بواقع  ٠,٧٥ريـال سعودي للسھم وبقيمة إجمالية تبلغ  ٤٥مليون ريـال سعودي عن العام
المالي ) . ٢٠١١في العام  ٠,٧٥ ، ٢٠١١ريـال سعودي للسھم وبقيمة إجمالية بلغت  ٤٥مليون ريـال سعودي عن العام . (٢٠١٠
كما قامت الشركة االم في عام  ٢٠١٢بتوزيع ارباح نقدية مرحلية بواقع  ٠,٧٥ريـال سعودي للسھم وبقيمة اجمالية بلغت  ٤٥مليون ريـال سعودي
عن العام المالي  ) ٢٠١٢في العام  ٠,٧٥ ، ٢٠١١ريـال سعودي للسھم وبقيمة اجمالية تبلغ  ٤٥مليون ريـال سعودي ( .
اقترح مجلس االدارة توزيعات ارباح نقدية بواقع  ٠,٧٥ريـال سعودي عن العام  ٢٠١٢للسھم باجمالي مبلغ  ٤٥مليون ريـال سعودي تمثل %٧,٥
من رأس المال ) : ٢٠١١بواقع  ٠,٧٥ريـال سعودي للسھم باجمالي مبلغ  ٤٥مليون ريـال سعودي تمثل  %٧,٥من رأس المال ( وذلك العتمادھا
من قبل المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي .
) (٥االلتزامات المحتملة
لدى المجموعة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٢ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  ٩٧٠مليون ﷼ سعودي ) ٨٢٦ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( صدرت في
سياق األعمال العادية للمجموعة.
)(٧

