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ال�صف الأول	)من	الي�ضار	اإىل	اليمني(:	

معايل	الدكتور	�ضليمان	عبدالعزيز	ال�ضليم،	�ضعادة	الدكتور	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل،	خالد	�ضليمان	العليان.

ال�صف الثاين	)من	الي�ضار	اإىل	اليمني(:	

عبداهلل	حممد	الزامل،	اأديب	عبداهلل	الزامل،	اأحمد	عبداهلل	الزامل،	خالد	عبداهلل	الزامل،	�ضامي	خليفة	الق�ضيبي،	

�ضلطان	خالد	بن	حمفوظ

غري ظاهر  يف ال�صورة:

ه�ضام	عبدالرزاق	الرزوقي

جمل�س	الإدارة
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اأهم امل�ؤ�رشات 

املالية

 2007  2006  2005  

3.681.260  2.867.594  2.369.493  

%28.4  %21  %20.5  

الإيرادات

اآلف الريالت

٪ ن�سبة الزيادة

 2007  2006  2005  

206.500  191.647  106.362  

%7.8  %80.2  %51.6  

الأرباح ال�سافية

اآلف الريالت

٪ ن�سبة الزيادة

 2007  2006  2005  

4.59  4.26  2.36  

%7.8  %80.2  %51.6  

ربح ال�سهم ال�احد

)بالريال(

٪ ن�سبة الزيادة

 2007  2006  2005  

892.282  741.496  587.515  

%20.3  %26.2  %18.7  

حقوق امل�ساهمني

اآلف الريالت

٪ ن�سبة الزيادة

 2007  2006  2005  

1.337.109  1.105.628  933.887  

%36.3  %38.6  %39.4  

ال�سادرات

اآلف الريالت

٪ الن�سبة من الإيرادات
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عزيزي امل�صاهم،

اإنه ملن دواعي �صروري اأن يتجدد لقاءنا هذا العام 

وقد اأمتت الزامل لل�صناعة عامها التا�صع مبزيد 

اأن  وي�صعدين  مم��ت��ازة.  نتائج  حمققة  النمو  م��ن 

اأق����دم ل��ك��م ب��ا���ص��م��ي ون��ي��اب��ة ع��ن زم��ائ��ي اأع�صاء 

جمل�س الإدارة التقرير ال�صنوي عن نتائج اأعمال 

ال�صركة واإجنازاتها والقوائم املالية املوحدة لل�صنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007. 

املرموقة	 بالنتائج	 حافاًل	 عامًا	 	2007 عام	 كان	 لقد	

حققت	 حيث	 �ضعدة،	
ً
الأ كافة	 على	 املتميزة	 والإجنازات	

بليون	 	3.68 بلغت	 الإيرادات	 يف	 ممتازة	 نتائج	 ال�ضركة	

          31 بنهاية	 اأمريكي(	 دولر	 مليون	 	982( �ضعودي	 ريال	

دي�ضمرب	2007.	وهذا	ميثل	زيادة	قدرها	28.4%	عن	العام		

2006،	حيث	بلغت	الأرباح	ال�ضافية	لل�ضركة	بعد	احت�ضاب	

 55.1( �ضعودي	 ريال	 مليون	 	206.5 الزكاة	 خم�ض�ضات	

بعد	 الواحد	 ال�ضهم	 ربح	 بلغ	 كما	 اأمريكي(.	 دولر	 مليون	

�ضعودي	 ريال	 	4.59 ال�ضرعية	 الزكاة	 خم�ض�س	 خ�ضم	

)1.22	دولر	اأمريكي(	مقابل	4.26	ريال	�ضعودي	)1.14 

 .2006 العام	 عن	 	%7.8 ن�ضبتها	 بزيادة	 اأمريكي(	 دولر	

 %20.3 ومن	جهة	اأخرى	ارتفعت	حقوق	امل�ضاهمني	بن�ضبة	

لت�ضل	اإىل	892.3	مليون	ريال	�ضعودي	)238	مليون	دولر	

اأمريكي(،	يف	حني	ارتفعت	�ضادرات	ال�ضركة	بن�ضبة	%20.4 

دولر	 مليون	 	356.5( �ضعودي	 ريال	 مليون	 	1.337 لتبلغ	

وبزيادة	 الإيرادات	 اإجمايل	 من	 	%36 متثل	 وهي	 اأمريكي(	

ن�ضبتها	20.4%	عن	العام	2006. 

خالل	العام،	ا�ضتكملت	ال�ضركة	العربية	للمواد	العازلة	من	

الفيربغال�س	املحدودة	)اأفيكو(،	وهي	�ضراكة	اإ�ضرتاتيجية	

كورننج	 اأوي��ن��ز	 و���ض��رك��ة	 	)%51( لل�ضناعة	 ال��زام��ل	 ب��ني	

التو�ضعة	 اأعمال	 	،)%49( الأمريكية	 	)Owens Corning(

الرئي�ضية	يف	م�ضنعها	مبدينة	الدمام.	و�ضت�ضاهم	التو�ضعة	

اجلديدة	للم�ضنع	يف	زيادة	الطاقة	الإنتاجية	لل�ضركة	بن�ضبة	

الت�ضنيعية	ومواكبة	 العمليات	 تعزيز	 اإىل	 �ضيوؤدي	 50%،	ما	

الطلب	املتزايد	على	منتجات	ال�ضركة	يف	امل�ضتقبل.	

البيئية	ح�ضول	 بامل�ضئولية	 لل�ضناعة	 الزامل	 التزام	 ويوؤكد	

اأفيكو	على	�ضهادة	“CE“	جلميع	منتجاتها	امل�ضنعة	من	املواد	

للمعايري	 مطابقتها	 ي�ضمن	 ما	 الفيربغال�س،	 من	 العازلة	

الأوروب����ي،	 الحت���اد	 قبل	 م��ن	 املعتمدة	 الفنية	 وال�����ض��روط	

ال�ضرورية	 والبيئة	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 متطلبات	 وحتقيقها	

الأوروبي،	وهي	 اأ�ضواق	الحتاد	 وبيع	منتجاتها	يف	 لت�ضدير	

اأحد	الأ�ضواق	الرئي�ضية	لقطاعات	الزامل	لل�ضناعة.	

ملحوظًا،	 ن�ضاطًا	 الأخ��رى	 قطاعاتنا	 اأعمال	 �ضهدت	 وق��د	

اأ�ضواق	جديدة	وزيادة	الطاقة	الإنتاجية	 اإىل	 �ضمل	الدخول	

الزامل	 مكيفات	 مبيعات	 �ضجلت	 كما	 امل�ضانع.	 بع�س	 يف	

اإجمايل	 22%		يف	 2007	منوًا	ممتازًا	بزيادة	بلغت	 يف	عام	

الإيرادات.

اإن	اجلودة	تتفوق	دائمًا	يف	مكيفات	الزامل،	ففي	عام	2007 

ال�ضرق	 منطقة	 يف	 �ضركة	 اأول	 الزامل	 مكيفات	 اأ�ضبحت	

الأو�ضط	حت�ضل	على	�ضهادة	»يوروفينت«	الأوروبية	الرفيعة	

للجودة	لثنني	من	منتجاتها.

يف	 ب���ارزة	 ت��ط��ورات	 ع��دة	 ح�ضلت	 الآ�ضيوية	 اأ�ضواقنا	 ويف	

من	 منتجاتنا	 ب�ضحن	 بداأنا	 الهند	 ففي	 للحديد.	 الزامل	

يف	 اأم��ا	 بونه،	 مدينة	 يف	 الهند�ضة	 �ضابقة	 املباين	 م�ضنع	

مينه	 �ضي	 هو	 مدينة	 يف	 اجلديد	 امل�ضنع	 ف�ضيبداأ	 فيتنام	

بالإنتاج	التجاري	خالل	العام	2008	حيث	�ضيدعم	مكانتنا	

يف	تلك	ال�ضوق	والأ�ضواق	املجاورة.	

اإن	فل�ضفتنا	التجارية	تت�ضمن	اإيجاد	احللول	الفعالة	ملتطلبات	

احللول	 هي	 اجل��ودة	 عالية	 املنتجات	 تكون	 واأن	 العمالء،	

اجلديدة	 الأفكار	 تطبيق	 عن	 نتوانى	 ل	 اأننا	 كما	 لعمالئنا.	

الإنتاجية	عرب	 الأداء	وحت�ضني	 م�ضتوى	 رفع	 ي�ضاهم	يف	 مبا	

لل�ضناعة	 الزامل	 جميع	قطاعاتنا.	ولطاملا	كانت	قطاعات	

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س الإدارة

تقريـر
رئي�س 

جمل�س الإدارة
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وا�ضتخدام	 املبتكرة،	 واحللول	 املنتجات	 تطوير	 يف	 �ضّباقة	

اأحدث	التقنيات	املتوفرة	لتقدمي	اأكرث	املنتجات	تطورًا	لتلبية	

خمتلف	احتياجات	العمالء.

وك�ضركة	�ضعودية	فاإننا	فخورون	بالثقة	التي	و�ضعتها	بع�س	

العام	 ففي	 لل�ضناعة.	 ال��زام��ل	 يف	 ال�ضعودية	 ال�ضركات	

املا�ضي،	�ضملت	قائمة	عمالئنا	عددًا	من	ال�ضركات	ال�ضعودية	

ال�ضناعية	العمالقة	اأمثال	�ضركة	اأرامكو	ال�ضعودية	وال�ضركة	

ال�ضعودية	لل�ضناعات	الأ�ضا�ضية	)�ضابك(.	

الزامل	 منع	اخل�ضائر	يف	 اإدارة	 اأخرى،	حققت	 ناحية	 ومن	

اإدارة	 2006	حتت	 اإن�ضاوؤها	مطلع	عام	 لل�ضناعة،	والتي	مت	

على	 هامة	 اإجن��ازات	 الب�ضرية،	 وامل��وارد	 الإداري���ة	 ال�ضئون	

ومبا	 العمل.	 اأ�ضاليب	 وحتديث	 الداخلية	 التطورات	 �ضعيد	

ال�ضروري	 من	 فاإنه	 الأ�ضا�ضيني،	 مواردنا	 هم	 موظفينا	 اأن	

والبيئة	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 غر�س	مبادئ	قوية	حول	ق�ضايا	

يف	العمل	بهدف	املحافظة	على	�ضالمة	املوظفني	والتاأكد	من	

فهمهم	لهذه	العنا�ضر	املهمة.

لقد	جتاوزت	نتائج	جميع	قطاعاتنا	التوقعات	مما	�ضمح	لنا	

بتحقيق	منو	متوازن	وثابت	على	�ضعيد	املجموعة،	واملحافظة	

على	مكانتنا	ك�ضركة	رائدة	عامليًا.	ول	يعنى	النمو	بالن�ضبة	لنا	

جمرد	اأرقام	فقط،	بل	يت�ضمن	اأي�ضًا	العمل	اجلاد	واملثابرة	

التزامنا	 ذلك	 ن�ضاطاتنا،	مبا	يف	 جميع	 التميز	يف	 لتحقيق	

ال�ضامل	بامل�ضئولية	جتاه	املجتمع.	

الزامل	 قامت	 الأ�ضا�ضية،	 وقيمنا	 مبادئنا	 من	 وانطالقًا	

الإ�ضرتاتيجية	 املبادرات	 من	 جمموعة	 بتطوير	 لل�ضناعة	

اإعطاء	 بهدف	 وذلك	 املجتمع،	 بامل�ضئولية	جتاه	 يتعلق	 فيما	

املجتمع	جزءًا	من	حقه	علينا	باأ�ضاليب	عديدة	هادفة.		

التي	 املجتمعات	 اإزاء	 م�ضئوليتها	 لل�ضناعة	 الزامل	 وتدرك	

تعمل	فيها،	وجتاه	ال�ضالمة	البيئية	العاملية.	كما	ندعم	جميع	

تاأثري	�ضلبي	 اأي	 واإزالة	 لتقليل	 العملية	واملالئمة	 الإجراءات	

والت�ضنيعية.	 الت�ضغيلية	 عملياتنا	 من	 ينتج	 قد	 البيئة	 على	

وقد	قامت	العديد	من	وحدات	العمل	يف	خمتلف	قطاعاتنا	

بتنفيذ	برامج	ومبادرات	فعالة	جدًا	يف	هذا	املجال.	

وهي	 اجل��دي��دة،	 �ضركاتنا	 اإح��دى	 تقوم	 ال�ضدد،	 ه��ذا	 ويف	

�ضركة	الزامل	خلدمات	الطاقة،	بتقدمي	حلول	وتقنيات	يف	

جمال	الكفاءة	يف	ا�ضتهالك	الطاقة	تهدف	اإىل	تقليل	الهدر	

يف	ا�ضتهالك	الطاقة	وت�ضاهم	يف	حت�ضني	العمليات	وجودتها	

ال�ضركات	 اإىل	 بالإ�ضافة	 للمجموعة	 التابعة	 القطاعات	 يف	

اخلارجية	الأخرى.

حول	 لتطلعاتنا	 �ضاملة	 2007	مبراجعة	 العام	 يف	 قمنا	 لقد	

امل�ضتقبل،	والنظر	اإىل	املفاهيم	الأ�ضا�ضية	للزامل	لل�ضناعة	

بتقدمي	 ال��دائ��م	 التزامنا	 م��ن	 وب��ال��رغ��م	 ج��دي��دة.	 ب��روؤي��ة	

اأننا	راأينا	باأن	 اإل	 منتجات	وخدمات	وحلول	عالية	اجلودة،	

اإرادة	 تعك�س	 لل�ضركة	 لتطوير	هوية	جديدة	 الوقت	قد	حان	

وم�ضاهمينا	 لعمالئنا	 و�ضوحًا	 اأكرث	 ب�ضكل	 والتطوير	 النمو	

وموظفينا	وموردينا	واملجتمع	ب�ضكل	عام.

ويرمز	ال�ضم	اجلديد	اإىل	�ضمتني	اأ�ضا�ضيتني	هما	املحافظة	

ويعك�س	 ال�ضابقة،	 لهويتنا	 الإيجابية	 والقيم	 الريادة	 على	

نظرتنا	احلالية	للعمل	وال�ضتفادة	من	الفر�س	والإمكانيات	

املتاحة	ب�ضكل	فاعل	واإيجابي.	اأما	ال�ضعار	اجلديد	فيعزز	من	

ا�ضمنا	وي�ضيف	مزيدًا	من	القوة	لهويتنا	اجلديدة.	اإن	هويتنا	

انطالق	 مرحلة	 ومتثل	 عريق	 لتاريخ	 امتداد	 هي	 اجلديدة	

نحو	امل�ضتقبل،	وهي	مفاهيم	ترتجم	اأعمالنا	اليومية	وتعك�س	

اإ�ضرتاتيجيتنا	العملية	املتميزة.		

بالجتاه	 ن�ضري	 اأننا	 ثقة	 بكل	 القول	 ميكنني	 اخلتام،	 ويف	

ال�ضحيح	نحو	م�ضتقبل	اأف�ضل	لكل	فرد	يف	الزامل	لل�ضناعة،	

 2008 للعام	 ونتطلع	 وجمتمعاتنا.	 وعمالئنا	 ومل�ضاهمينا	

يف	 امل�ضتمر	 ومنونا	 اندماجنا	 تعزز	 ناجحة،	 اأخ��رى	 ك�ضنة	

ال�ضتعداد	 اأمت	 على	 اأننا	 كما	 واجلديدة،	 احلالية	 الأ�ضواق	

لتلبية	املتطلبات	املتنامية	لقطاع	الإن�ضاءات	والبناء	املزدهر	

دول	 وبقية	 اخلليج	 ودول	 ال�ضعودية	 العربية	 اململكة	 يف	

العامل.

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل

رئي�س	جمل�س	الإدارة

جتاوزت	نتائج	جميع	
التوقعات	 ق��ط��اع��ات��ن��ا	

بتحقيق	 لنا	 �ضمح	 مما	

من���و	م����ت����وازن	وث��اب��ت	

املجموعة،	 �ضعيد	 على	

واملحافظة	على	مكانتنا	

.عامليًا	رائدة	ك�ضركة
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والعرفان  ب��ال��ث��ن��اء  اأت����ق����دم  اأن  ي�����ص��رين  ب����داي����ة، 

ال�صركة  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال��ع��ام��ل��ن  جلميع 

واإخا�صهم  ملثابرتهم  وموظفن  م�صئولن  م��ن 

وت��ع��زي��زه��م ل����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د ال����ذي يقود 

م�صرية النجاح للزامل لل�صناعة. لقد �صكل العام 

م�����ص��رية جميع  م��رم��وق��ة يف  ع��ام��ة مت��ي��ز   2007

وعك�صت  واإجن��ازات��ه��م،  لل�صناعة  الزامل  قطاعات 

والتفوق،  القوة  من  املزيد  املتميزة  املالية  النتائج 

حيث حققت ال�صركة اإجمايل اإي��رادات بلغت 3.68 

اأمريكي(  دولر  مليون   982( �صعودي  ريال  بليون 

بزيادة ن�صبتها 28.4% مقارنة بالعام 2006. 

 2007 العام	 خالل	 متميزًا	 اأداًء	 الزامل	 مكيفات	 حققت	

منذ	 الأعلى	 تعد	 والتي	 ن�ضاطاتها،	 كافة	 قيا�ضية	يف	 ونتائج	

تاأ�ضي�ضها	عام	1974. 

وقد	قامت	اإدارة	مكيفات	الزامل	خالل	العام	بتطبيق	�ضيا�ضة	

مدرو�ضة	وم�ضرتكة	يف	جميع	وحدات	العمل	التابعة	لها،	ما	

اأدى	اإىل	حتقيق	زيادة	ا�ضتثنائية	يف	اإجمايل	الإيرادات	بلغت	

و�ضل	 متميزًا	 �ضنويًا	 منوًا	 العمل	 وحدات	 مع	حتقيق	 	،%22

اإىل	%48.

ووا�ضلت	مكيفات	الزامل	ريادتها	يف	ابتكار	منتجات	جديدة	

اأحدث	 وال�ضتفادة	من	 التطوير	 الرتكيز	على	 ومتطورة	مع	

ذلك	 �ضاعدنا	 وقد	 التكييف.	 جمال	 يف	 املتقدمة	 التقنيات	

اجلغرايف	 ال�ضعيدين	 على	 جديدة	 اأ���ض��واق	 اإىل	 للو�ضول	

النمو	 ذات	 وال��دول	 املناطق	 من	 م�ضتفيدين	 وال�ضناعي،	

وقطاعات	 الآ�ضيوية	 الأ���ض��واق	 مثل	 ال�ضريع،	 القت�ضادي	

الإن�ضاءات	والبرتوكيماويات	يف	الدول	اخلليجية.

مبكانتها	 املعروفة	 الزامل،	 مكيفات	 منتجات	 تفوق	 وي�ضهد	

كونها	 الأو���ض��ط،	 وال�ضرق	 اخلليجية	 الأ���ض��واق	 يف	 ال��رائ��دة	

اأول	�ضركة	يف	منطقة	ال�ضرق	الأو�ضط	حت�ضل	على	�ضهادة	

حيث	 منتجاتها،	 من	 لثنني	 للجودة	 الأوروبية	 »يوروفينت«	

اجتازت	وحدات	مناولة	الهواء	من	مكيفات	الزامل	بنجاح	

الفنية	 امل��ع��اي��ري	 ح�ضب	 ال�����ض��ه��ادة	 ه��ذه	 متطلبات	 جميع	

املحددة.	

توطني	 يف	 التميز	 بجائزة	 الزامل	 مكيفات	 تكرمي	 مت	 كما	

حتقيق	 يف	 واجنازاتها	 الثابت	 للتزامها	 تقديرًا	 الوظائف	

ن�ضب	عالية	يف	جمال	توفري	فر�س	العمل	للمواطنني،	وذلك	

اخلا�س	 القطاع	 من�ضاآت	 لتكرمي	 ال�ضاد�س	 الحتفال	 خالل	

ملجل�س	 والع�ضرين	 الرابعة	 ال��دورة	 اجتماعات	 هام�س	 على	

التعاون	 جمل�س	 ب��دول	 الجتماعية	 وال�ضوؤون	 العمل	 وزراء	

اخلليجي.	

خالد عبداهلل الزامل

ع�صو جمل�س الإدارة املنتدب ع�سو جمل�س 

الإدارة املنتدب

تقرير

ال��ن��ت��ائ��ج	 عك�ضت	
املزيد	 املتميزة	 املالية	

والتفوق،	 ال���ق���وة	 م���ن	

ال�ضركة	 حققت	 حيث	

اإيرادات	بلغت	 اإجمايل	

ري���ال	 ب��ل��ي��ون	 	3.68

مليون	 	982( �ضعودي	

دولر	اأمريكي(	بزيادة	

ن�ضبتها	28.4%	مقارنة	

 .2006	بالعام
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كاإحدى	 التكرمي	 ه��ذا	 �ضرف	 ال��زام��ل	 مكيفات	 نالت	 وق��د	

�ضركتني	وافق	املقام	ال�ضامي	على	تر�ضيحهما	على	م�ضتوى	

اململكة	العربية	ال�ضعودية،	نظرًا	لالهتمام	الكبري	التي	توليه	

ال�ضركة	لعملية	توطني	الوظائف	واإعداد	الكوادر	والكفاءات	

الوطنية.

بعدة	 	2007 ال��ع��ام	 خ��الل	 اأفيكو	 قامت	 اأخ���رى،	 جهة	 م��ن	

مبادرات	تطويرية	لزيادة	حجم	الن�ضاط	والرتقاء	مب�ضتوى	

اخلدمات،	وا�ضتخدام	اأحدث	الو�ضائل	واملعدات	الت�ضنيعية	

لتوفري	منتجات	عالية	اجلودة	للعمالء	وتعزيز	مكانة	ال�ضركة	

كمورد	عاملي	رائد	للمنتجات	العازلة.	كما	منحتنا	ال�ضراكة	

الرائدة،	 الأمريكية	 اأوينز	كورننج	 الإ�ضرتاتيجية	مع	�ضركة	

والتي	تقود	عمليات	البحث	والتطوير	يف	هذا	املجال،	ميزة	

التقنية	 التطورات	 اأح��دث	 اإىل	 للو�ضول	 اإ�ضافية	 تناف�ضية	

وال�ضناعية	العاملية.

و�ضت�ضاهم	التو�ضعة	اجلديدة	مل�ضنع	اأفيكو،	و�ضراء	معدات	

حتديث	 اإىل	 اإ�ضافة	 متطورة،	 بتقنية	 ج��دي��دة	 ت�ضنيعية	

الطلب	 ومواكبة	 الإن��ت��اج	 حجم	 زي��ادة	 يف	 الإن��ت��اج	 خطوط	

الكبري	 النمو	 مع	 خا�ضة	 ال�ضركة،	 منتجات	 على	 املتنامي	

الذي	ت�ضهده	�ضناعة	املنتجات	العازلة	نظرًا	لالزدهار	غري	

امل�ضبوق	يف	قطاع	الإن�ضاءات	يف	املنطقة.		

 2007 العام	 اأفيكو	خالل	 اإىل	ح�ضول	 الإ�ضارة	هنا	 وجتدر	

املواد	 من	 امل�ضنعة	 منتجاتها	 جلميع	 	"CE" �ضهادة	 على	

للمعايري	 مطابقتها	 ي�ضمن	 ما	 الفيربغال�س،	 من	 العازلة	

الأوروب����ي،	 الحت���اد	 قبل	 م��ن	 املعتمدة	 الفنية	 وال�����ض��روط	

ال�ضرورية	 والبيئة	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 متطلبات	 وحتقيقها	

لت�ضدير	وبيع	منتجاتها	يف	اأ�ضواق	الحتاد	الأوروبي،	حيث	

اأعيد	 طبيعية	 اأولية	 م��واد	 من	 املنتجات	 ه��ذه	 ت�ضنيع	 يتم	

تدويرها	وغري	�ضارة	بالبيئة.	

من	جهة	ثانية،	احتفلت	الزامل	للحديد	خالل	العام	2007 

مبرور	30	عامًا	على	تاأ�ضي�ضها،	وو�ضولها	مل�ضتويات	قيا�ضية	

جديدة	يف	الأداء	الت�ضغيلي	واملايل،	نتيجة	�ضعيها	اإىل	حتقيق	

بزيادة	 يتعلق	 فيما	 الإ�ضرتاتيجية	 الأه��داف	 من	 جمموعة	

حجم	الإنتاج	وال�ضتخدام	الأمثل	للموارد	املتاحة.

الر�ضمي	 الفتتاح	 العام	 خ��الل	 ال��ب��ارزة	 الإجن���ازات	 وم��ن	

مل�ضنع	الزامل	للحديد	اجلديد	يف	راأ�س	اخليمة	بالإمارات	

العربية	املتحدة	يف	اأبريل	2007،	حتت	رعاية	�ضاحب	ال�ضمو	

حاكم	 ونائب	 عهد	 ويل	 القا�ضمي،	 �ضقر	 بن	 �ضعود	 ال�ضيخ	

راأ�س	اخليمة.	

الطاقة	 تو�ضعات	جديدة	يف	 باإجناز	 العام	 قمنا	خالل	 كما	

م�ضر،	 للحديد	 الزامل	 وهي	 م�ضانع،	 ثالثة	 يف	 الإنتاجية	

ووحدة	 ب��ال��دم��ام،	 ال��ف��ولذي��ة	 الإن�ضائية	 الهياكل	 ووح���دة	

الأبراج	واجللفنة	بالدمام،	بالإ�ضافة	اإىل	ا�ضتكمال	وافتتاح	

م�ضنع	املباين	�ضابقة	الهند�ضة	اجلديد	يف	راأ�س	اخليمة.

وت�ضمنت	م�ضاريعنا	الرئي�ضية	الفوز	مب�ضروع	ل�ضركة	�ضابك	

كيان	ال�ضعودية،	اإحدى	ال�ضركات	التابعة	ل�ضابك	يف	مدينة	

من	 للبرتوكيماويات	 جممع	 اأك��رب	 �ضيكون	 وال��ذي	 اجلبيل،	

نوعه	يف	العامل	يتم	اإن�ضاوؤه	يف	نف�س	الوقت.

قامت اأفيكو خالل العام 2007 

بعدة مبادرات تطويرية لزيادة حجم 

الن�ساط والرتقاء بم�ستوى الخدمات

قمنا	خالل	العام	
باإجناز	تو�ضعات	

جديدة	يف	الطاقة	

الإنتاجية	يف	ثالثة	

م�ضانع،	بالإ�ضافة	

اإىل	ا�ضتكمال	وافتتاح	

م�ضنع	املباين	�ضابقة	

الهند�ضة	اجلديد	يف	

	.اخليمة	راأ�س
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كما	وا�ضلت	الزامل	للحديد	�ضيا�ضتها	الإ�ضرتاتيجية	الهادفة	

اإىل	زيادة	ح�ضتها	يف	الأ�ضواق	الإقليمية	والعاملية،	وا�ضعني	

ن�ضب	اأعيننا	اأهداف	م�ضاهمينا	وطموحاتهم	امل�ضتقبلية	يف	

حتقيق	املزيد	من	النمو	والعائد	املجزي	على	ا�ضتثماراتهم.	

م�ضنعنا	 يف	 التجريبي	 الإنتاج	 بداأنا	 اخلليج،	 منطقة	 ففي	

اجلديد	لالأبراج	واجللفنة	يف	راأ�س	اخليمة،	اإ�ضافة	اإىل	بدء	

م�ضنعنا	 يف	 	)sandwich panels( العازلة	 الأل��واح	 اإنتاج	

بالدمام.

اأول	 ب�ضحن	 للحديد	 الزامل	 قامت	 الآ�ضيوية،	 اأ�ضواقنا	 ويف	

كما	 بالهند،	 بونه	 مدينة	 يف	 اجلديد	 م�ضنعنا	 من	 طلبية	

يجري	التح�ضري	لبدء	الإنتاج	الفعلي	يف	م�ضنعنا	يف	فيتنام	

خالل	العام	2008.

وخالل	العام	قامت	الزامل	للحديد	بجهود	كبرية	فيما	يتعلق	

بالرتكيز	على	تطوير	عالقات	املوظفني	عرب	خمتلف	وحدات	

العمل،	بهدف	حتفيز	املوظفني	وت�ضجيعهم	لتقدمي	الأف�ضل	

مبا	يحقق	امل�ضلحة	امل�ضرتكة	جلميع	الأطراف.	

م��ب��ادرات	يف	خمتلف	 ع��دة	 تطبيق	 مت	 ال�����ض��دد	 ه��ذا	 ويف	

عمليات	 يف	 امل��وظ��ف��ني	 اإ���ض��راك	 �ضملت	 ال��ع��م��ل،	 وح���دات	

م�ضروع	 واإط��الق	 الأعمال،	 بع�س	 يف	 وامل�ضاركة	 ال�ضت�ضارة	

التطوير	 عملية	 تعزيز	 بهدف	 املوظفني	 مقرتحات	 ح��ول	

امل�ضتمر،	وتطبيق	برنامج	تدريبي	داخل	ال�ضركة	ي�ضمل	عدة	

 1000 اأكرث	من	 ت�ضغيلية	وتطويرية،	حيث	�ضارك	فيه	 اأمور	

بع�س	 يف	 تنفيذي	 تدريب	 تقدمي	 اإىل	 بالإ�ضافة	 موظف،	

التقنيات	الهند�ضية	ومهارات	اإدارة	الوقت.

وللتاأكيد	على	اأهمية	تبني	وتطوير	مفهوم	العناية	بالعمالء،	

قامت	الزامل	للحديد	بتطبيق	نظام	اإدارة	عالقات	العمالء	

هذا	 ا�ضتخدام	 يف	 الناجحة	 التجربة	 على	 بناء	 	،)CRM(

العمالء	 تعزيز	عالقات	 بهدف	 وذلك	 	،2006 عام	 النظام	

وتطوير	جودة	اخلدمات	التي	نقدمها	لعمالئنا.	وقد	اأ�ضيف	

جميع	موظفو	املبيعات	يف	اململكة	العربية	ال�ضعودية	اإىل	هذا	

 The Zamil« با�ضم	 فني	 دليل	 باإطالق	 قمنا	 كما	 النظام.	

يف	 امل�ضتقبل	 يف	 العمالء	 مل�ضاعدة	 	”Steel Difference

اختيار	منتجات	البناء	واملباين	املنا�ضبة	مل�ضاريعهم.

ومن	ناحية	اأخرى،	�ضجلت	الزامل	للزجاج	خالل	العام	نتائج	

وتو�ضيع	 لل�ضركة،	 الداخلي	 التنظيم	 بعد	 خا�ضة	 ممتازة،	

الت�ضنيعية.	 وامل��ع��دات	 الإن��ت��اج	 وتطوير	 العمالء،	 قاعدة	

والرتكيز	 	2008 العام	 يف	 متميزة	 نتائج	 لتحقيق	 ونتطلع	

ب�ضكل	وا�ضع	على	الفر�س	وامل�ضاريع	اجلديدة	الواعدة.

ويف	عام	2007،	اأبرمت	الزامل	لل�ضناعة	من	خالل	�ضركة	

عقدًا	 اجلديدة،	 �ضركاتنا	 اإح��دى	 وهي	 املركزية،	 الطاقة	

من�ضاآت	 وتربيد	 لتكييف	 �ضابك	 �ضركة	 مع	 عامًا	 	22 مدته	

القيمة	 وتقّدر	 ال�ضناعية.	 اجلبيل	 مدينة	 يف	 حديد	 جممع	

ال�ضنوية	للعقد	بحوايل	42	مليون	ريال	�ضعودي.	و�ضي�ضتخدم	

يف	 ت�ضاعد	 التي	 التقنيات	 اأح��دث	 البارز	 امل�ضروع	 هذا	 يف	

يكون	 اأن	 يتوقع	 كما	 البيئة،	 على	 واملحافظة	 الطاقة	 توفري	

ركيزة	اأ�ضا�ضية	مل�ضاريع	اإدارة	اخلدمات	واملرافق	يف	املن�ضاآت	

ال�ضناعية	والتجارية	الكبرية.	

الزامل	للحديد

كافة	 قيا�ضيًا	يف	 	2007 العام	 للحديد	يف	 الزامل	 اأداء	 كان	

ن�ضاطاتها	املحلية	والعاملية.	ويتوقع	اأن	تلعب	الزامل	للحديد	
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دورًا	رئي�ضيًا	يف	قطاع	املباين	احلديدية	العاملي،	وذلك	من	

خالل	الكوادر	املوؤهلة	العاملة	التي	جتمع	بني	املهارة	العالية	

الإ�ضرتاتيجية	 الت�ضنيعية	 وامل��راف��ق	 ب��اجل��ودة،	 والل��ت��زام	

اإىل	 اإ�ضافة	 واأفريقيا،	 واآ�ضيا	 الأو�ضط	 ال�ضرق	 يف	 املوجودة	

اخلطط	امل�ضتقبلية	لإن�ضاء	م�ضانع	جديدة	يف	اأوروبا.	ونربز	

فيما	يلي	اأهم	الإجنازات	التي	حققتها	كل	وحدة	خالل	العام	

 .2007

وحدة	املباين	�ضابقة	الهند�ضة

�ضهدت	وحدة	املباين	�ضابقة	الهند�ضة	يف	الزامل	للحديد	يف	

2007	تطورات	عديدة	بارزة،	�ضملت	افتتاح	م�ضانع	 العام	

جديدة،	وتطوير	جمموعة	من	املنتجات،	اإ�ضافة	اإىل	الفوز	

بعدة	م�ضاريع	رئي�ضية.	

ومت	افتتاح	م�ضنع	الزامل	للحديد	يف	راأ�س	اخليمة	بالإمارات	

ال�ضركة	 تقوم	 فيما	 	،2007 اأبريل	 �ضهر	 املتحدة	يف	 العربية	

حاليًا	بالإعداد	لفتتاح	م�ضنعها	اجلديد	ر�ضميًا	يف	الهند،	

وهي	اأحد	الأ�ضواق	الرئي�ضية	التي	�ضهدت	معدلت	منو	عالية	

الأخرى	 امل�ضاريع	 �ضملت	 املا�ضية.	كما	 ال�ضنوات	 على	مدى	

البارزة	توريد	وتركيب	املباين	احلديدية	مل�ضتودعات	�ضركة	

احلنو	القاب�ضة	يف	ال�ضارقة	بالإمارات	العربية	املتحدة.

املنتجات	 من	 �ضاملة	 اإطالق	جمموعة	 العام	 كما	مت	خالل	

الإلكرتونية،	 والربامج	 املنتجات	 بع�س	 وحت�ضني	 اجلديدة	

العمل	 يف	 والب��ت��ك��ار	 الأداء	 م�����ض��ت��وي��ات	 حت�ضني	 ب��ه��دف	

وال�ضتجابة	ب�ضكل	اأف�ضل	لحتياجات	العمالء	ومقرتحاتهم	

ومتطلبات	الأ�ضواق.	و�ضملت	عملية	تطوير	املنتجات	حت�ضني	

املباين	ذات	الأ�ضقف	املقو�ضة	والعوار�س	املدجمة،	وتطوير	

تركيب	 لت�ضهيل	 احلديدية	 املباين	 مكونات	 اأج��زاء	 بع�س	

الهياكل	الإن�ضائية.

العام	 خالل	 الهند�ضة	 �ضابقة	 املباين	 وح��دة	 �ضاركت	 وقد	

ب��الإم��ارات	 دب��ي	 يف	 	2007 ال��ك��ب��ار	 اخلم�ضة	 معر�س	 يف	

العربية	املتحدة،	الذي	متيز	مب�ضاركة	حوايل	3000	�ضركة	

والقطاعات	 والإن�ضاءات	 البناء	 قطاعات	 يف	 متخ�ض�ضة	

املوقع	 من	 املعر�س	 هذا	 وعزز	 دول��ة.	 	52 من	 بها	 املرتبطة	

املتميز	ملنطقة	ال�ضرق	الأو�ضط	كاإحدى	اأكرث	املناطق	ن�ضاطًا	

حقيقة	 وهي	 العاملية،	 والإن�ضاء	 البناء	 اأ�ضواق	 يف	 واأهمية	

وت�ضعى	من	خاللها	 الهند�ضة	 �ضابقة	 املباين	 وحدة	 تدركها	

لتطوير	عملياتها	ومنتجاتها	ب�ضكل	م�ضتمر.

وحدة	الهياكل	الإن�ضائية	الفولذية

حققت	وحدة	الهياكل	الإن�ضائية	الفولذية	منوًا	ملحوظًا	يف	

حجم	الطلبات	يف	عام	2007.	وفازت	هذه	الوحدة	مب�ضاريع	

من	 كبرية	 كمية	 توريد	 �ضملت	 العام،	 خالل	 مهمة	 عديدة	

كيان	 �ضابك	 �ضركة	 مل�ضروع	 	 احلديدية	 الإن�ضائية	 الهياكل	

ال�ضعودية،	اإحدى	ال�ضركات	التابعة	ل�ضابك	يف	مدينة	اجلبيل	

ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

ل�ضركة	 التابع	 الإيثلني	 م�ضنع	 مب�ضروع	 الوحدة	 فازت	 كما	

الربوج	للكيماويات	مبنطقة	الروي�س	ال�ضناعية	يف	اأبو	ظبي	

من	 كبرية	 كمية	 لتوريد	 املتحدة،	 العربية	 الإم��ارات	 بدولة	

وفازت	 الكبري.	 امل�ضروع	 لهذا	 الإن�ضائية	احلديدية	 الهياكل	

الوحدة	اأي�ضًا	باملرحلة	الأوىل	مل�ضروع	�ضركة	معادن،	والذي	

اإن�ضاوؤه	حاليًا	يف	 الكربيتي	اجلاري	 ي�ضمل	م�ضنع	احلم�س	

منطقة	راأ�س	الزور	التابعة	ملحافظة	اجلبيل	�ضرقي	اململكة.	

و�ضتجعل	املراحل	الأخرى،	التي	تت�ضمن	م�ضهر	لالأملنيوم،	

وم�ضفاة	اأك�ضيد	الأملنيوم،	وم�ضنع	لالأ�ضمدة،	وحمطة	لتوليد	

الرائدة	 ال�ضتثمارات	 اأه��م	 اأح��د	 امل�ضروع	 هذا	 الكهرباء،	

يف	 والأملنيوم	 التحويلية	 التعدينية	 ال�ضناعات	 قطاعي	 يف	

اململكة	العربية	ال�ضعودية.

فازت	وحدة	الهياكل	
الإن�ضائية	الفولذية	

مب�ضروع	م�ضنع	

الإيثلني	التابع	ل�ضركة	

الربوج	للكيماويات	

مبنطقة	الروي�س	

ال�ضناعية	يف	اأبو	

ظبي	بدولة	الإمارات	

العربية	املتحدة،	

لتوريد	كمية	كبرية	

من	الهياكل	الإن�ضائية	

احلديدية	لهذا	

	.الكبري	امل�ضروع

�ساركت وحدة المباني �سابقة 

الهند�سة خالل العام في معر�س 

الخم�سة الكبار 2007 في دبي
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كما	ا�ضتكملت	الوحدة	خالل	العام	عددًا	من	التو�ضعات	يف	

جديدة،	 وتثقيب	 تقطيع	 خطوط	 تركيب	 �ضملت	 م�ضانعنا،	

وماكينات	ملعاجلة	الألواح	وال�ضفائح	وغريها،	بهدف	زيادة	

اإ�ضافة	اإىل	رفع	م�ضتوى	الأداء	والربحية	 الفعالية	واجلودة	

يف	هذه	الوحدة.

اأولويات	 راأ���س	 على	 هي	 املهنية	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 ولأن	

الإن�ضائية	 الهياكل	 وحدة	 فاإن	 لل�ضناعة،	 الزامل	 قطاعات	

الفولذية	تقوم	بتطبيق	نظام	مميز	و�ضارم	بهذا	اخل�ضو�س	

الت�ضنيعية	 عملياتنا	 تاأثري	 تقليل	 بهدف	 	2004 العام	 منذ	

امل�ضانع	 من	 كل	 يف	 موظفينا	 �ضحة	 ول�ضمان	 البيئة	 على	

ومواقع	البناء.	

اجنازات	 بتحقيق	 قمنا	 الربنامج،	 هذا	 تطبيق	 بدء	 ومنذ	

العمل.	 يف	 والبيئة	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 �ضعيد	 على	 هامة	

وا�ضتطعنا	تقليل	النفايات	الناجتة	من	العمليات	الت�ضغيلية	

التدوير	 اإع����ادة	 م���ب���ادرات	 خ���الل	 م��ن	 	%75 ح���وايل	 اإىل	

)recycling(.	كما	انخف�س	ا�ضتهالكنا	للكهرباء	بن�ضبة	%34 

ب�ضكل	عام،	وانخف�س	ا�ضتهالك	الورق	بن�ضبة	50%،	خا�ضة	

باأننا	 ونفتخر	 املوظفني.	 بني	 ال�ضاأن	 بهذا	 الوعي	 تزايد	 مع	

منتثل	للمعايري	العاملية	فيما	يتعلق	مب�ضتويات	جودة	الهواء	

واأنظمة	ال�ضرف	وال�ضو�ضاء	يف	مرافقنا	الت�ضنيعية.	وقد	

ون�ضبة	 	%17 ب�	 العمل	 ن�ضبة	احل��وادث	يف	 انخف�ضت	كل	من	

بفر�س	 قمنا	 كما	 	،%27 ب��ح��وايل	 احل���وادث	 ه��ذه	 خ��ط��ورة	

جلميع	 اإلزامي	 ب�ضكل	 املهنية	 بال�ضحة	 متعلقة	 فحو�ضات	

املوظفني.

وحدة	معدات	املعاجلة

مع	 	2007 العام	 يف	 لها	 م�ضروع	 باأكرب	 الوحدة	 هذه	 ف��ازت	

�ضركة	كيان	ال�ضعودية	للبرتوكيماويات	لتوريد	12	مفاعل	و	

33	اأوعية	�ضغط	مل�ضروع	بناء	م�ضنع	للكيماويات	يف	مدينة	

امل�ضروع	 هذا	 و�ضيكون	 اململكة.	 �ضرقي	 ال�ضناعية	 اجلبيل	

ومفاعل	 م��رتًا،	 	9.6 بقطر	 تربيد	 برج	 لت�ضنيع	 لنا	 الأول	

مبوا�ضفات	فنية	خا�ضة.	كما	فازت	الوحدة	مب�ضروع	حمطة	

كهرباء	الزور	يف	الكويت،	لتوريد	ثماين	ا�ضطوانات	فولذية	

ب�ضماكة	خارجية	تبلغ	90	مم،	وهي	الأوىل	من	نوعها	بهذه	

ال�ضماكة	تقوم	الزامل	للحديد	بت�ضنيعها.

م�ضنع	 م�ضروع	 املعاجلة	 م��ع��دات	 وح���دة	 ا�ضتكملت	 كما	

الإمارات	للحديد	وال�ضلب	يف	منطقة	م�ضفح	ال�ضناعية	يف	

اأبو	ظبي	بالإمارات	العربية	املتحدة،	حيث	قمنا	بتوريد	فرن	

خا�س	للتفاعالت	يف	امل�ضنع	قبل	املوعد	املحدد	يف	العقد،	

ا�ستطعنـــا تقليــل النفـايات 

الناتجـة من العمليات الت�سغيلية 

اإلى حوالي 75% من خالل مبادرات 

اإعادة التدوير
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م�ضاريع	 عدة	 وت�ضليم	 باإجناز	 الوحدة	 ان�ضغال	 من	 بالرغم	

اأخرى	خالل	العام.		

وحدة	الأبراج	واجللفنة

كان	اأداء	الوحدة	جيدًا	خالل	العام	2007	اإذ	حققت	اإجنازًا	

ممتازًا	يف	حجم	الطلبات،	والتي	�ضي�ضتمر	العمل	عليها	حتى	

نهاية	عام	2008. 

وجنحت	هذه	الوحدة،	التي	تقوم	باإنتاج	الأبراج	احلديدية	

املجلفنة	مل�ضاريع	خطوط	نقل	الطاقة	والت�ضالت	والأبراج	

بالفوز	مب�ضاريع	 الأخرى،	 املتخ�ض�ضة	 احلديدية	 الرباعية	

مع	 ناجحة	 لعالقات	 تاأ�ضي�ضها	 نتيجة	 العام	 خ��الل	 مهمة	

قاعدة	كبرية	من	العمالء	املنت�ضرين	يف	دول	اخلليج	واآ�ضيا	

واأفريقيا	والوليات	املتحدة	الأمريكية.	

 2008 العام	 خالل	 والإنتاج	 الطلبات	 حجم	 ارتفاع	 ونتوقع	

خا�ضة	مع	بدء	الإنتاج	يف	م�ضنعنا	اجلديد	يف	راأ�س	اخليمة	

تبلغ	 �ضنوية	 اإنتاجية	 بطاقة	 املا�ضي،	 دي�ضمرب	 �ضهر	 يف	

15.000	طن	مرتي.	

من	 ال��وح��دة	 لهذه	 املتطورة	 الهند�ضية	 ال��ق��درات	 ومتثلت	

اأكرث	 لواحد	من	 الناجح	 الت�ضميم	واختبار	احلمولة	 خالل	

الأبراج	الرباعية	وزنًا	لدينا،	حيث	بلغ	وزنه	حوايل	60	طنًا،	

ومت	اإنتاجه	ل�ضالح	الهيئة	امللكية	يف	مدينة	ينبع	ال�ضناعية	

غربي	اململكة.

وقد	اأدى	تركيب	ثالث	ماكينات	جديدة	تعمل	اآليًا	يف	م�ضنع	

الدمام	اإىل	زيادة	الطاقة	الإنتاجية	اإىل	57.000	طن	مرتي	

�ضنويًا،	مع	موا�ضلة	وحدة	الأبراج	واجللفنة	ملزيد	من	النمو	

والتو�ضع	خالل	العام	القادم.

�ضركة	كانام	اآ�ضيا	املحدودة

وا�ضلت	�ضركة	كانام	اآ�ضيا	منوها	خالل	العام	2007،	وعززت	

يف	 للحديد	 للزامل	 اجلديد	 امل�ضنع	 بافتتاح	 عملياتها	 من	

ي�ضاف	 وال��ذي	 املتحدة،	 العربية	 ب��الإم��ارات	 اخليمة	 راأ���س	

اإىل	 التو�ضعة	 هذه	 واأدت	 الدمام.	 احلايل	يف	 م�ضنعها	 اإىل	

زيادة	الطاقة	الإنتاجية	للوحدة	مبعدل	15.000	طن	مرتي	

بهدف	 الإنتاجية	 قدراتها	 زي��ادة	 يف	 �ضاهمت	 كما	 �ضنويًا،	

ت�ضنيع	منتجات	جديدة	ومبتكرة،	مبا	فيها	اأنظمة	الأ�ضقف	

والأر�ضيات	)Hambro(	وامل�ضطحات	احلديدية.	

من	 العديد	 بنجاح	 اآ�ضيا	 كانام	 �ضركة	 وردت	 العام	 وخالل	

املنخف�ضة	 املباين	 يف	 لال�ضتخدام	 امل�ضممة	 منتجاتها،	

من	 ع��دد	 اإىل	 ال��ت��ج��اري��ة،	 وامل��راك��ز	 الرت��ف��اع	 واملتو�ضطة	

اأكرب	 وهو	 مول«	 »عنيزة	 م�ضروع	 �ضملت	 البارزة،	 امل�ضاريع	

ومركز	 الق�ضيم،	 مبنطقة	 عنيزة	 مبدينة	 جت��اري	 جممع	

فالمنجو	التجاري	يف	الريا�س،	ول�ضركة	�ضوميتومو	اليابانية	

يف	 جرير	 مكتبة	 وم�ضروع	 راب��غ،	 ب��رتو	 تو�ضعة	 م�ضروع	 يف	

امل�ضطحات	 من	 كبري	 عدد	 توريد	 اإىل	 بالإ�ضافة	 الظهران،	

احلديدية	اإىل	مطار	الدوحة	الدويل	يف	قطر،	ومنتزه	عني	

عذاري	يف	مملكة	البحرين.

الزامل	للحديد	فيتنام

اأرقامًا	 	2007 العام	 خالل	 فيتنام	 للحديد	 الزامل	 �ضجلت	

قيا�ضية	جديدة	يف	تاريخ	عمليات	ال�ضركة	يف	فيتنام.	

التو�ضعة	 �ضاهمت	
اآ�ضيا	 كانام	 م�ضنع	 يف	

الطاقة	 زي�����ادة	 	 اإىل	

للوحدة	 الإن���ت���اج���ي���ة	

طن	 	15.000 	 مبعدل	

	.�ضنويًا	مرتي

�سجلت الزامل للحديد فيتنام خالل العام 

2007 اأرقاماً قيا�سية جديدة في تاريخ عمليات 

ال�سركة في فيتنام 
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بعدد	 ال��ع��ام	 خ��الل	 فيتنام	 للحديد	 ال��زام��ل	 ف���ازت	 وق��د	

اإىل	 اإ���ض��اف��ة	 فيتنام،	 يف	 املهمة	 اجل��دي��دة	 امل�ضاريع	 م��ن	

والفلبني	 واإندوني�ضيا	 ماليزيا	 املجاورة	يف	 الأخرى	 الأ�ضواق	

تطوير	 م�ضروع	 الرئي�ضية	 امل�ضاريع	 و�ضملت	 و�ضنغافورة.	

مكاتب	�ضركة	"Sentosa"	يف	�ضنغافورة،	والتي	�ضمحت	لنا	

وهي	 الطوابق،	 املتعددة	 احلديدية	 املباين	 قطاع	 باخرتاق	

اأحد	املجالت	التي	نتوقع	لها	جناحًا	على	املدى	الطويل.	

يف	 الطائرات	 حظرية	 م�ضروع	 بت�ضميم	 ال�ضركة	 وتفخر	

اإجمالية	 م�ضاحة	 على	 متتد	 الذي	 مباليزيا،	 �ضيبانغ	 مطار	

وهو	 طنًا،	 	1000 من	 اأكرث	 وتزن	 مربع	 مرت	 	16.000 تبلغ	

اأكرب	م�ضروع	من	ناحية	امل�ضاحة	تقوم	الزامل	للحديد	فيتنام	

بتنفيذه	حتى	الآن.

الت�ضنيف	 اع��ت��م��اد	 الأخ����رى	 ال���ب���ارزة	 الإجن�����ازات	 وم���ن	

نظام	 مل�ضروع	 الرياح	 قوة	 مبقاومة	 يتعلق	 فيما	 الت�ضنيعي	

مب�ضتوى	 اع��رتاف��ًا	 وذل��ك	 لالأ�ضقف،	 املتطور	 	MaxSeam

اجلودة	والأداء	العايل	لأنظمة	الأ�ضقف	اخلا�ضة	بنا،	والتي	

والأعا�ضري	 الرياح	 اأمام	 اأثبتت	متانتها	و�ضمودها	 اأن	 �ضبق	

املختلفة	التي	اجتاحت	هذا	البلد	خالل	ال�ضنوات	ال�ضابقة،	

من	 ت�ضنيعها	 يتم	 التي	 الأخ���رى	 الأ�ضقف	 اأنظمة	 بعك�س	

الأ�ضقف	 هذه	 بت�ضدير	 اأي�ضًا	 نقوم	 كما	 اأخ��رى.	 �ضركات	

املتينة	واملتميزة	اإىل	ماليزيا	وتايالند	واإندوني�ضيا.

اأر�س	 ب�ضراء	 تايالند	 يف	 التو�ضع	 خطط	 اعتماد	 مت	 وق��د	

عملياتنا	 لتاأ�ضي�س	 ال�ضناعية	 هيماراج	 منطقة	 يف	 جديدة	

التجارية	يف	هذه	املنطقة.	

العام	 يف	 ال��ب��ارزة	 اجل��وائ��ز	 من	 بعدد	 ال�ضركة	 ف��ازت	 كما	

2007،	�ضملت	امليدالية	الذهبية	لأف�ضل	منتج	خالل	املعر�س	

الدويل	التجاري	يف	فيتنام.	ومتيزت	ال�ضركة	اأي�ضًا	بفوزها	

لل�ضنة	اخلام�ضة	على	التوايل	بجائزة	التنني	الذهبي	للتميز	

يف	املباين	احلديدية	�ضابقة	الهند�ضة،	ما	يوؤكد	على	مكانتنا	

وريادتنا	الت�ضنيعية	يف	املنطقة.

الزامل	للحديد	الهند

اإقليمية	جديدة	يف	مراكز	 للحديد	مكاتب	 الزامل	 افتتحت	

رئي�ضية	يف	مومباي	وبنغالور	وحيدر	اأباد.	وقد	�ضاعدنا	ذلك	

املبيعات	 ملوظفي	 �ضمح	 كما	 الت�ضويقية،	 عملياتنا	 تعزيز	 يف	

ومل�ضاندة	 الواعدة.	 ال�ضوق	 هذه	 اأكرب	يف	 ب�ضورة	 بالنت�ضار	

املواد	 من	 �ضاملة	 جمموعة	 باإعداد	 قمنا	 املبيعات،	 فريق	

الت�ضويقية	امل�ضممة	باللغات	املحلية.	

�ضابقة	 املباين	 من	 عددًا	 الهند	 للحديد	 الزامل	 وردت	 وقد	

جديدة	 ملجموعة	 اإداري��ة	 كمكاتب	 ل�ضتخدامها	 الهند�ضة	

واجهات	 اإىل	 اإ�ضافة	 الهند،	 وجنوب	 �ضرق	 العمالء	يف	 من	

الرئي�ضي	 واملركز	 الهند	 �ضرق	 يف	 جت��اري	 ملبنى	 معمارية	

ل�ضركة	باراجاي	يف	حيدر	اأباد.	

مكتب	 ال��ع��ام	 خ��الل	 الهند	 للحديد	 ال��زام��ل	 افتتحت	 كما	

92	مهند�ضًا	 فيه	حوايل	 هند�ضي	يف	مدينة	كو�ضني	وعينت	

لتقدمي	ال�ضت�ضارات	واخلدمات	الهند�ضية	لكل	من	مكاتب	

ال�ضوق	 اإىل	 اإ�ضافة	 وفيتنام	 �ضنغافورة	 يف	 للحديد	 الزامل	

املحلية.

وعلى	اجلانب	الت�ضغيلي،	مت	ا�ضتكمال	م�ضنعنا	اجلديد	يف	

بونه	بالهند،	مع	اإجناز	تركيب	80%	من	املعدات	الت�ضنيعية	

وقد	 	.2007 نوفمرب	 يف	 للم�ضنع	 التجريبي	 الإن��ت��اج	 وب��دء	

ح�ضد	امل�ضنع	اأوىل	ثماره	عندما	قام	بت�ضليم	اأول	طلبية	يف	

دي�ضمرب	2007.	و�ضيمهد	هذا	الإجناز	من	انتقال	عملياتنا	

ولدينا	 الفعلي.	 الإنتاج	 مرحلة	 اإىل	 الهند	 يف	 الت�ضنيعية	

اآمال	كبرية	فيما	يتعلق	بتطوير	الإنتاج	وزيادة	الإيرادات	يف	

امل�ضتقبل	القريب.

الزامل	للحديد	م�ضر

على	 متميزًا	 العام	 خالل	 م�ضر	 للحديد	 الزامل	 اأداء	 كان	

امل�ضتويني	املحلي	والإقليمي	مقارنة	بالعام	2006.

	،2007 العام	 رئي�ضية	خالل	 م�ضاريع	 بعدة	 ال�ضركة	 وفازت	

ومتيزت	هذه	امل�ضاريع	كون	الزامل	للحديد	م�ضر	فازت	بها	

يف	ظل	مناف�ضة	قوية	من	الأ�ضواق	املحلية	واخلارجية.	

و�ضاهمت	اإ�ضرتاتيجيتنا	يف	زيادة	وتطوير	ح�ضتنا	ال�ضوقية	

الأفريقية	 الأ���ض��واق	 يف	 ج��دي��دة	 م�ضاريع	 بثالثة	 بالفوز	

فازت	الزامل	
للحديد	م�ضر	بعدة	

م�ضاريع	رئي�ضية	خالل	

العام،	يف	ظل	مناف�ضة	

قوية	من	الأ�ضواق	

 	.واخلارجية	املحلية
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الدميقراطية	 الكونغو	 وجمهورية	 ليبرييا	 وهي	 امل��ج��اورة،	

خالل	 جديدة	 اإ�ضافية	 مب�ضاريع	 الفوز	 ونتوقع	 وجامبيا.	

الفرتة	القادمة	خا�ضة	مع	تعزيز	ح�ضورنا	يف	اأ�ضواق	زامبيا،	

التي	فزنا	فيها	بت�ضعة	م�ضاريع	جديدة	يف	عام	2007.

امل�ضرية	 الهيئة	 موافقة	 على	 ح�ضلنا	 اأخ��رى،	 ناحية	 من	

لال�ضتثمار	لتاأ�ضي�س	�ضركتنا	اجلديدة	يف	املنطقة	احلرة،	مما	

وال�ضتثمارية	 التجارية	 املزايا	 ال�ضتفادة	من	 �ضيمكننا	من	

العديدة	لهذه	املنطقة.	

ويف	تطور	بارز،	مت	تعيني	عاطف	اإبراهيم،	مدير	عام	الزامل	

ال�ضناعات	 غرفة	 اإدارة	 كع�ضو	يف	جمل�س	 م�ضر،	 للحديد	

ومكانة	 مكانته	 على	 يوؤكد	 ما	 ال�ضناعات،	 باحتاد	 املعدنية	

الزامل	للحديد	املتميزة	يف	م�ضر.

اإدارة	التخطيط	ال�ضرتاتيجي	

للحديد	 الزامل	 يف	 ال�ضرتاتيجي	 التخطيط	 اإدارة	 قدمت	

روؤيتها	حول	تطبيق	الإدارة	الإ�ضرتاتيجية	خالل	م�ضاركتها	يف	

موؤمتر	بطاقة	الأداء	املتوازن	2007.	وقد	ناق�س	احلا�ضرون	

املعتمدة	 الأنظمة	 كاأف�ضل	 املتوازن	 الأداء	 بطاقة	 ا�ضتخدام	

كما	 للموؤ�ض�ضات.	 التناف�ضية	 املزايا	 وتعزيز	 الأداء	 لإدارة	

امل�ضتمر	 للتوا�ضل	 اهتمامهم	 احلا�ضرين	 من	 العديد	 اأبدى	

مع	وحدة	التخطيط	ال�ضرتاتيجي.

كما	وا�ضلنا	جهودنا	يف	تقدمي	التدريب	الالزم	داخل	ال�ضركة	

حول	تقنيات	حت�ضني	العمليات،	وتوفري	املزيد	من	الأدوات	

لتطوير	فريق	العمل	وفرق	حت�ضني	العمليات	الأخرى.	و�ضمل	

التدريب	اأي�ضًا	حما�ضرات	حول	فريق	العمل	وتعزيز	العمل	

يف	 املجموعات	 وديناميكية	 وامل�ضئولية،	 وامللكية	 اجلماعي،	

العمل.	

وقد	اأ�ضرفت	اإدارة	التخطيط	ال�ضرتاتيجي	على	تطوير	ون�ضر	

افتتحت	 كما	 للحديد.	 للزامل	 اجلديدة	 والر�ضالة	 الروؤية	

للموظفني	 ميكن	 حيث	 بها،	 اخلا�ضة	 املرئية	 امل��واد	 مكتبة	

الو�ضول	اإىل	خمتلف	روؤى	ونظريات	الرواد	ال�ضرتاتيجيني	

العامليني	لكت�ضاف	ال�ضرتاتيجيات	امل�ضتقبلية	التي	ميكن	اأن	

توؤ�ض�س	وتنمي	اأعمال	جتارية	ناجحة.

مكيفات	الزامل

حققت	مكيفات	الزامل	اإيرادات	قيا�ضية	خالل	العام	2007. 

وقد	حتقق	هذا	الأداء	املتميز	نتيجة	اجلهود	الكبرية	جلميع	

ال�ضركة	 اإ�ضرتاتيجية	 وترتكز	 الإدارة.	 ولفريق	 املوظفني	

عرب	 العمل	 من���وذج	 تنظيم	 على	 ب��ع��ده	 وم��ا	 	2008 للعام	

م�ضرتكة	 وروؤية	 تناغم	 اإيجاد	 بهدف	 وذلك	 وحداتها،	 كافة	

وزيادة	 املتاحة،	 ال�ضتثمارية	 الفر�س	 كافة	 من	 لال�ضتفادة	

الأرباح،	وتطوير	جودة	خدمة	العمالء.

ومن	الإجنازات	البارزة	ملكيفات	الزامل	خالل	العام	اإن�ضاء	

م�ضنع	وم�ضتودع	جديد	لوحدة	املكيفات	املركزية	يف	املدينة	

وا�ضلنا	جهودنا	
يف	تقدمي	التدريب	

الالزم	داخل	ال�ضركة	

حول	تقنيات	حت�ضني	

العمليات،	وتوفري	

املزيد	من	الأدوات	

لتطوير	فريق	العمل	

وفرق	حت�ضني	

	.الأخرى	العمليات

�سهدت جميع وحدات 

العمل في مكيفات 

الزامل نمواً بارزاً خالل 

العام 2007 
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ال�ضناعية	الثانية	بالدمام،	والذي	يتوقع	ا�ضتكماله	يف	يونيو	

2008.	كما	قامت	ال�ضركة	بتاأ�ضي�س	�ضراكة	اإ�ضرتاتيجية	مع	

�ضركة	»اأدفانتك	كويلز«	الهندية	من	خالل	�ضراء	ح�ضة	فيها	

ال�ضركات	 اإحدى	 كويلز«	 »اأدفانتك	 �ضركة	 وتعد	 	.%30 تبلغ	

القليلة	التي	تقوم	بت�ضغيل	م�ضنع	متكامل	لأجهزة	التكييف،	

مرحلة	 اإىل	 البال�ضتيكية	 احلقن	 اأنظمة	 اإن��ت��اج	 م��ن	 ب��دًء	

يف	 الإ�ضرتاتيجية	 ال�ضراكة	 هذه	 وتعزز	 النهائية.	 التجميع	

املدى	 على	 الزامل	 ملكيفات	 التناف�ضية	 القدرة	 من	 الهند	

لتوفري	 واخليارات	 الإمكانيات	 من	 مزيدًا	 وت�ضيف	 البعيد	

ت�ضكيلة	وا�ضعة	من	املنتجات	واحللول	العالية	اجلودة	جلميع	

عمالئها.	

العام،	 بارزًا	خالل	 العمل	منوًا	 وحدات	 �ضهدت	جميع	 وقد	

كما	حققت	�ضركة	ال�ضرق	الأو�ضط	ملكيفات	الهواء	املحدودة،	

اإلكرتيك،	منوًا	 اإ�ضرتاتيجية	مع	�ضركة	جرنال	 وهي	�ضراكة	

هذا	 حتقق	 وقد	 	.2006 بالعام	 مقارنة	 	%48 بن�ضبة	 كبريًا	

التوزيع	 عمليات	 ودم��ج	 املنتجات	 تطوير	 نتيجة	 الإجن���از	

يف	 النمو	 م��ن	 م��زي��دًا	 بتحقيق	 التوقعات	 م��ع	 الإقليمية،	

 

العام	2008.  

العام	 املركزية	خالل	 املكيفات	 ارتفعت	مبيعات	وحدة	 كما	

بالفوز	 التوقعات	 مع	 	،2006 بالعام	 مقارنة	 	%43 بن�ضبة	

مب�ضاريع	عديدة	يف	العام	2008.	�ضملت	امل�ضاريع	الرئي�ضية	

يف	العام	2007	م�ضروع	�ضركة	ينبع	الوطنية	للبرتوكيماويات	

)ين�ضاب(	يف	مدينة	ينبع	ال�ضناعية	غربي	اململكة،	وم�ضروع	

حمطة	ال�ضقيق	لتوليد	الكهرباء	واملياه،	وكلية	البنات	التابعة	

الريا�س	 يف	 الإ�ضالمية	 �ضعود	 بن	 حممد	 الإم��ام	 جلامعة	

وغريها.	

بن�ضبة	 العام	 هذا	 كري	 كوول	 الزامل	 مبيعات	 ارتفعت	 كما	

25%	مقارنة	بالعام	2006.	ويف	الفرتة	نف�ضها	اأبرمت	الزامل	

للكهرباء	 ال�ضعودية	 ال�ضركة	 مع	 جديدة	 اتفاقية	 كري	 كوول	

الهواء	 تكييف	 لأنظمة	 واخلدمات	 ال�ضيانة	 باأعمال	 للقيام	

التابعة	 التحويل	 وحمطات	 الفرعية	 املحطات	 من	 كل	 يف	

لل�ضركة	ال�ضعودية	للكهرباء	يف	املنطقة	ال�ضرقية	من	اململكة	

العربية	ال�ضعودية.	وقد	كرمت	ال�ضركة	ال�ضعودية	للكهرباء	

خالل	فرباير	2007	الزامل	كوول	كري	باملركز	الأول	كاأف�ضل	

مقاول	للخدمات	من	بني	90	مقاوًل.

 %24 بن�ضبة	 الغرف	 مكيفات	 وح��دة	 مبيعات	 ارتفعت	 كما	

اأكرب	 على	 ال�ضركة	 ح�ضلت	 حيث	 ال�ضابق،	 بالعام	 مقارنة	

طلبية	لها	من	وكيلها	يف	اإيران.	

الزامل	 مكيفات	 ت��وا���ض��ل	 امل��ن��ت��ج��ات،	 تطوير	 جم��ال	 ويف	

تطوير	منتجات	مبتكرة،	مع	الرتكيز	على	ا�ضتخدام	اأحدث	

و�ضمان	 الت�ضغيلية،	 الفعالية	 لزيادة	 املتطورة	 التقنيات	

الكلفة	التناف�ضية	ملنتجاتنا،	و�ضهولة	القيام	باأعمال	اخلدمة	

وخالل	 لعمالئنا.	 املختلفة	 الحتياجات	 وتلبية	 وال�ضيانة،	

جديدة	 منتجات	 بت�ضميم	 امل����ربدات	 ق�ضم	 ق��ام	 ال��ع��ام،	

متطورة	واإنتاج	اأطول	مربد	يتم	ت�ضميمه	يف	تاريخ	ال�ضركة	

بطول	17.5	مرتًا	ويوفر	طاقة	تربيدية	مقدارها	540	طنًا	

ل�ضالح	�ضركة	اأرامكو	ال�ضعودية.	

ال�ضناعية	 القطاعات	 يف	 منتجاتنا	 لتعزيز	 خطوة	 ويف	

لال�ضتخدامات	 خا�س	 مربد	 بتطوير	 قمنا	 البرتوكيماوية،	

ال�ضناعية،	حيث	تقوم	هذه	الوحدة	اجلديدة	باإمداد	اأجهزة	

ر�س	الرذاذ	وغ�ضل	العيون	باملاء	املرُبد،	حيث	تفر�س	اأنظمة	

هذا	 من	 خا�ضة	 اأجهزة	 توافر	 املن�ضاآت	 هذه	 يف	 ال�ضالمة	

النوع	لر�س	الرذاذ	وغ�ضل	العيون	يف	احلالت	ال�ضرورية.

باإطالق	 املركزية	 املكيفات	 قامت	وحدة	 اأخرى،	 ناحية	 من	

وحدات	ملف	التربيد	واملروحة	جديدة	منا�ضبة	لال�ضتخدام	

يف	اأنظمة	التربيد	املتكاملة،	والتي	ت�ضتخدم	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	

دول	 خمتلف	 يف	 اجلديدة	 احل�ضرية	 التنمية	 م�ضاريع	 يف	

اخلليج.	و�ضتخدم	هذه	الوحدات	امل�ضاريع	والتطبيقات	التي	

توفر	طاقة	تربيدية	ترتاوح	من	200	اإىل	1400	قدم	مكعب	

بالدقيقة،	�ضواء	للتطبيقات	التي	تعمل	على	تردد	50	هرتز	

اأو	60	هرتز،	وهي	م�ضممة	خ�ضي�ضًا	للعمل	يف	البيئات	ذات	

احلرارة	العالية.	

 قامت مكيفات الزامل بتاأ�سي�س 

�سراكة اإ�ستراتيجية مع �سركة 

»اأدفانتك كويلز« الهندية من 

خالل �سراء ح�سة فيها تبلغ ٪30
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يف	 �ضركة	 اأول	 ال��زام��ل	 مكيفات	 اأ�ضبحت	 ال��ع��ام،	 وخ��الل	

»يوروفينت«	 �ضهادة	 على	 حت�ضل	 الأو�ضط	 ال�ضرق	 منطقة	

الأوروبية	للجودة	لوحدات	مناولة	الهواء	اخلا�ضة	بها،	حيث	

اجتازت	اأجهزة	مكيفات	الزامل	بنجاح	جميع	متطلبات	هذه	

ال�ضهادة	ح�ضب	املعايري	املحددة.	كما	ح�ضلت	ال�ضركة	على	

نف�س	ال�ضهادة	لوحدات	ملف	التربيد	واملروحة	يف	املربدات	

التي	تعمل	باملاء	باملربد.

نفتخر	 فاإننا	 ال�ضعودة،	 نحو	 ال�ضركة	 مبادرة	 من	 وكجزء	

الق�ضيبي،	 عبدالرحمن	 بن	 غازي	 الدكتور	 معايل	 بتكرمي	

الزامل	 ال�ضعودية،	مكيفات	 العربية	 اململكة	 العمل	يف	 وزير	

لإجن���ازات	 ت��ق��دي��رًا	 ال��وظ��ائ��ف	 توطني	 يف	 التميز	 بجائزة	

ال�ضركة	يف	حتقيق	ن�ضب	عالية	يف	جمال	توفري	فر�س	العمل	

جمل�س	 دول	 م�ضتوى	 على	 الوظائف	 وتوطني	 للمواطنني،	

التعاون	اخلليجي.	

الزامل	للزجاج

ميثل	عام	2007	انطالقة	جديدة	للزامل	للزجاج،	حيث	مت	

ال�ضركة	 هيكلة	 لإع��ادة	 وم�ضرتكة	 كبرية	 جهود	 بذل	 خالله	

العام	حت�ضنًا	كبريًا	يف	 نتائج	نهاية	 العمل.	وتظهر	 وتنظيم	

مبيعات	 ال�ضركة	 حتقيق	 مع	 خا�ضة	 للزجاج	 الزامل	 موقع	

وقد	 	.2008 العام	 يف	 اأك��رب	 بتح�ضن	 التوقعات	 مع	 جيدة،	

والبحرين	 الكويت	 ال�ضركة	بعدة	م�ضاريع	رئي�ضية	يف	 فازت	

وقطر	واململكة	العربية	ال�ضعودية.

كما	وظفت	الزامل	للزجاج	عدة	ا�ضرتاتيجيات	بهدف	رفع	

تطوير	 ال�ضرتاتيجيات	 هذه	 �ضملت	 لل�ضركة.	 العام	 الأداء	

الكبرية	واملربحة.	 امل�ضاريع	 قاعدة	عمالئها	والرتكيز	على	

اإعادة	هيكلة	فريق	الإنتاج	وحت�ضني	ظروف	العمل،	 كما	مت	

العمل	 على	 واملدربني	 املوؤهلني	 املهند�ضني	 من	 عدد	 وتعيني	

كوحدة	متما�ضكة.	

الت�ضنيعية،	 املعدات	 لأحدث	 ال�ضركة	 �ضراء	 يوؤدي	 و�ضوف	

اإ�ضافة	اإىل	توقيع	جمموعة	من	التفاقيات	الإ�ضرتاتيجية	مع	

�ضركات	عاملية	اإىل	زيادة	طاقتها	الإنتاجية	وتعزيز	قدرتها	

على	توفري	منتجات	جديدة	ومبتكرة	للعمالء.

من	 من	خالل	جمموعة	 الت�ضويقية	 اجلهود	 تعزيز	 مت	 وقد	

الزامل	 وخ��دم��ات	 منتجات	 ل��رتوي��ج	 ال��ه��ادف��ة	 امل���ب���ادرات	

للزجاج.	وقد	�ضاهم	تركيز	عمليات	فريق	املبيعات	يف	مكتب	

الريا�س	اإىل	زيادة	املبيعات	ب�ضكل	تدريجي،	ما	اأدى	بالتايل	

اإىل	ا�ضتمرار	الإنتاج	احلايل	يف	حدوده	الق�ضوى.	

وما	تزال	عمليات	التطوير	والتو�ضعة	جارية	يف	ظل	التوقعات	

خطط	 ووج���ود	 	،2008 ال��ع��ام	 يف	 اأع��ل��ى	 مبيعات	 بتحقيق	

مل�ضاعفة	القدرة	الإنتاجية	مل�ضنع	الزامل	للزجاج	يف	الدمام	

�ضيوؤدي	 من	خالل	تركيب	معدات	ت�ضنيعية	جديدة.	وهذا	

اإىل	حتقيق	جناح	غري	م�ضبوق	لل�ضركة،	بحيث	تكون	قادرة	

على	دفع	وقيادة	ال�ضناعة	الإقليمية	يف	هذا	املجال	وامتالك	

القدرات	الالزمة	لتطبيق	اأحدث	التقنيات	املتوفرة	يف	قطاع	

�ضناعة	الزجاج.

القادمة	على	امل�ضاريع	الكبرية	 ال�ضركة	يف	الفرتة	 و�ضرتكز	

الواعدة	التي	تعك�س	رغبة	الزامل	للزجاج	يف	احتالل	موقع	

مع	 بالتزامن	 املبيعات	 ن�ضبة	 وزي��ادة	 ال�ضوق،	 يف	 ال�ضدارة	

الزيادة	يف	الطاقة	الإنتاجية	للم�ضنع.	كما	�ضي�ضاهم	التزام	

الزامل	لل�ضناعة	بدعم	الزامل	للزجاج	فيما	يتعلق	بتح�ضني	

م��راق��ب��ة	اجل����ودة	و���ض��م��ان	اجل����ودة	وال�����ض��الم��ة	يف	جميع	

املنتجات،	يف	تعزيز	موقع	ال�ضركة	الريادي،	وتطوير	املزيد	

املتزايد	 الطلب	 لتلبية	 الت�ضنيعية	 واملرافق	 املنتجات	 من	

على	منتجات	الزجاج	العالية	اجلودة	يف	املنطقة.	

ما	تزال	عمليات	
التطوير	والتو�ضعة	

جارية		يف	الزامل	

للزجاج،	يف	ظل	

التوقعات	بتحقيق	

مبيعات	اأعلى	يف	

 2008	العام
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ال�����ض��رك��ة	ال��ع��رب��ي��ة	ل��ل��م��واد	ال��ع��ازل��ة	من	

الفيربغال�س	املحدودة	)اأفيكو(

منو	 من	 ال�ضتفادة	 	2007 العام	 خالل	 اأفيكو	 اإدارة	 قررت	

رائد	 ال�ضركة	كمورد	عاملي	 وتعزيز	موقع	 العاملي	 القت�ضاد	

للمنتجات	العازلة.	

للعام	 والتوقعات	 	2007 العام	 نهاية	 اأفيكو	يف	 نتائج	 وتثبت	

منتجات	 اأ���ض��واق	 ب��زي��ادة	 يتعلق	 فيما	 ال��روؤي��ة	 ه��ذه	 	2008

ال�ضركة،	والذي	يظهر	بو�ضوح	من	خالل	جناح	اأفيكو	على	

�ضعيد	تو�ضعة	املرافق	الت�ضنيعية،	وزيادة	الطاقة	الإنتاجية،	

ال�ضركة.	وتظهر	 العاملي	بجودة	منتجات	 وزيادة	العرتاف	

البارزة	 الإجن���ازات	 من	 مزيدًا	 	2008 العام	 يف	 التوقعات	

اجلديدة	 امل�ضاريع	 من	 العديد	 وج��ود	 مع	 خا�ضة	 لأفيكو،	

القادمة.

بداأت	 التي	 الدمام،	 مل�ضنع	 اجلديدة	 التو�ضعة	 و�ضت�ضاهم	

2007،	يف	زي���ادة	الطاقة	 ال��ع��ام	 ال��راب��ع	م��ن	 ال��رب��ع	 خ��الل	

اإعادة	 �ضيوؤدي	م�ضروع	 50%.	كما	 بن�ضبة	 لل�ضركة	 الإنتاجية	

بناء	امل�ضهر	اإىل	زيادة	الطاقة	الإنتاجية	ال�ضنوية	اإىل	حوايل	

15.000	طن	مرتي.	و�ضتعزز	عملية	�ضراء	معدات	جديدة	

الت�ضنيعية	 والعمليات	 الت�ضغيلي	 الأداء	 بتقنية	متطورة	من	

يف	اأفيكو،	ملواكبة	الطلب	املتزايد	على	منتجات	ال�ضركة	يف	

امل�ضتقبل.	

 "CE" �ضهادة	 على	 ال�ضركة	 ح�ضلت	 	،2007 العام	 وخ��الل	

الفيربغال�س،	 م��ن	 العازلة	 امل���واد	 م��ن	 منتجاتها	 جلميع	

املعتمدة	 الفنية	 وال�ضروط	 للمعايري	 مطابقتها	 ي�ضمن	 ما	

ال�ضحة	 متطلبات	 وحتقيقها	 الأوروب���ي،	 الحت��اد	 قبل	 من	

يف	 منتجاتها	 وبيع	 لت�ضدير	 ال�ضرورية	 والبيئة	 وال�ضالمة	

اأ�ضواق	الحتاد	الأوروبي.	

القطاعات	الأخرى:

�ضركة	الطاقة	املركزية

عززت	ال�ضركة	موقعها	يف	ال�ضوق	بتحقيقها	نتائج	متميزة،	

و�ضتدخل	عام	2008	بخطى	واثقة،	خا�ضة	بعد	فوزها	بعدة	

خالل	 املزيد	 على	 بح�ضولها	 التوقعات	 مع	 مهمة	 م�ضاريع	

الفرتة	القادمة.	

والتربيد	 التكييف	 اأنظمة	 حلول	 على	 تركيزها	 خالل	 ومن	

النفايات	 ومعاجلة	 املاحلة	 املياه	 حتلية	 وحلول	 املتكاملة	

خالل	 من	 لل�ضناعة	 الزامل	 متكنت	 فقد	 املجاري،	 ومياه	

�ضركة	الطاقة	املركزية	من	الفوز	بعقد	طويل	الأجل	مدته	22 

عامًا	مع	ال�ضركة	ال�ضعودية	لل�ضناعات	الأ�ضا�ضية	)�ضابك(	

لإن�ضاء	حمطة	متكاملة	للتربيد	بطاقة	20	األف	طن	لت�ضغيل	

واإدارة	اأجهزة	التكييف	والتربيد	لل�ضركة	ال�ضعودية	للحديد	

وال�ضلب	)حديد(	مبدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	�ضرقي	اململكة	

وحدات	 �ضيانة	 العمل	 جمال	 وي�ضمل	 ال�ضعودية.	 العربية	

التكييف	والتربيد،	والتي	ل	تقل	عن	2.500	وحدة	خمتلفة،	

واإن�ضاء	حمطة	تربيد	بطاقة	20	األف	طن،	اإ�ضافة	اإىل	القيام	

ال�ضركة	 هذه	 يف	 امل�ضتقبل	 يف	 والتعديالت	 التو�ضعات	 بكل	

ال�ضناعية	العمالقة.

تظهر	التوقعات	يف	
العام	2008	مزيدًا	

من	الإجنازات	البارزة	

لأفيكو،	خا�ضة	مع	

وجود	العديد	من	

امل�ضاريع	اجلديدة	

	.القادمة
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لت�ضميم	 عامًا	 	25 ملدة	 امتياز	 على	 ال�ضركة	 ح�ضلت	 كما	

املياه	املاحلة،	يخدم	جميع	 واإن�ضاء	وت�ضغيل	م�ضروع	لتحلية	

عن	 عبارة	 وه��و	 البحرين،	 درة	 مل�ضروع	 ال��ري	 احتياجات	

�ضكنية	 وح��دة	 	50.000 من	 يتاألف	 متكامل	 جديد	 منتجع	

اجلنوبية	 املنطقة	 يف	 ح��ال��ي��ًا	 ت��ط��وي��ره	 وي��ج��ري	 خمتلفة،	

توريد	 العمل	 نطاق	 ويت�ضمن	 البحرين.	 ململكة	 ال�ضرقية	

لتوريد	 العك�ضي	 التنا�ضح	 بتقنية	 يعمل	 م�ضنع	 وت�ضغيل	

معايري	 مع	 املتطابقة	 املياه	 من	 يوميًا	 مكعب	 34.000	مرت	

يف	 امل�ضنع	 هذا	 �ضي�ضتخدم	 كما	 العاملية.	 ال�ضحة	 منظمة	

العديدة،	مبا	 ال�ضاملة	 التنمية	 الري	ملناطق	 توفري	خدمات	

وميكن	 الغولف.	 مل�ضابقات	 كبري	 وملعب	 جزيرة	 	15 فيها	

كمياه	 الري	 الناجتة	من	هذا	 الت�ضريف	 مياه	 ت�ضتخدم	 اأن	

تكثيف	ملحطة	التربيد	املتكاملة.

والو�ضول	 التاأهل	 من	 املركزية	 الطاقة	 �ضركة	 متكنت	 كما	

اإىل	مراحل	متقدمة	من	املفاو�ضات	ب�ضاأن	عدد	من	امل�ضاريع	

العربية	 اململكة	 اأن��ح��اء	 خمتلف	 يف	 ال�ضخمة	 التنموية	

ال�ضعودية	ومملكة	البحرين	والإمارات	العربية	املتحدة.	اأحد	

التجارة	 التي	واجهتها	هو	دورة	تنمية	 الرئي�ضية	 التحديات	

البنية	 ونقل	 وت�ضغيل	 وامتالك	 بناء	 تت�ضمن	 التي	 املعقدة،	

التحتية	املرتبطة	بالطاقة،	والتي	ميكن	اأن	متتد	ب�ضهولة	اإىل	

اأكرث	من	عامني.		

ولذلك	قامت	ال�ضركة	بتطوير	اإجراء	تف�ضيلي	لتقييم	مدى	

اأ�ضعار	 بعرو�س	 التقدم	 �ضمان	 بهدف	 ما،	 م�ضروع	 جناح	

خالل	 ال�ضتثمار	 على	 جيد	 عائد	 حتقق	 التي	 للم�ضاريع	

عقدين	اأو	اأكرث	من	الزمن.

اخللوية	 اخل��ر���ض��ان��ة	 ���ض��ن��اع��ات	 ���ض��رك��ة	

ال�ضعودية	املحدودة	)اأ�ضيكو	ال�ضعودية(

ا�ضتمر	العمل	على	اإن�ضاء	وجتهيز	م�ضنع	اأ�ضيكو	ال�ضعودية،	

الأول	من	 الربع	 التجاري	خالل	 الإنتاج	 ببدء	 التوقعات	 مع	

وجتهيز	 ت�ضييد	 م��ن	 الكامل	 النتهاء	 وعند	 	.2008 ع��ام	

امل�ضنع،	�ضيكون	قادرًا	على	اإنتاج	170.000	مرت	مكعب	من	

الكتل	اخلر�ضانية	اخللوية،	التي	تتميز	بخفة	الوزن	واحتوائها	

على	عازل	لل�ضوت	واحلرارة	مبوا�ضفات	عالية	للتقليل	من	

ا�ضتهالك	الطاقة	الكهربائية.	كما	�ضينتج	امل�ضنع	30.000 

مرت	مكعب	من	الألواح	اخلر�ضانية	امل�ضلحة.	وت�ضتخدم	هذه	

اخلليج	 منطقة	 اأنحاء	 كافة	 يف	 وا�ضع	 نحو	 على	 املنتجات	

وحتقق	نتائج	ممتازة.	

وت�ضمل	مزايا	اخلر�ضانة	اخللوية	تاأمني	عزل	حراري	لتوفري	

ا�ضتهالك	الكهرباء	بن�ضبة	35-40%،	وعزل	لل�ضوت	لتقليل	

اإ�ضافة	 الأ�ضلي،	 مقدارها	 من	 	%80-65 بن�ضبة	 ال�ضو�ضاء	

اإىل	التوفري	يف	وقت	اأعمال	الإن�ضاءات	من	خالل	تقليل	معدل	

	- التقليدية	 املواد	 با�ضتخدام	 	- �ضهرًا	 	18 البناء	من	 زمن	

اإىل	8	اأ�ضهر	با�ضتخدام	اخلر�ضانة	اخللوية.

الهامة	 بالتطورات	 مليئًا	 اهلل	 ب��اإذن	 	2008 ع��ام	 و�ضيكون	

هذه	 يف	 والإن��ت��اج	 العمل	 ب��دء	 مع	 جديدة	 مب�ضاريع	 والفوز	

ال�ضركة	اجلديدة.	

جممل	 يف	 املتوقع	 من	 اأف�ضل	 من��وًا	 	2007 ع��ام	 �ضهد	 لقد	

ن�ضاطات	واأعمال	قطاعات	الزامل	لل�ضناعة.	و�ضي�ضمل	عام	

الكوادر	 باأننا	منلك	 واثق	 اأنني	 اإل	 2008	حتديات	جديدة،	

اأف�ضل	 تقدمي	 ملوا�ضلة	 املنا�ضبة	 واملنتجات	 املوؤهلة	 الب�ضرية	

حلول	املباين	ال�ضاملة	يف	العام	املقبل.	

خالد	عبداهلل	الزامل

ع�صو جمل�س الإدارة املنتدب

متكنت	�ضركة	
الطاقة	املركزية	من	

التاأهل	والو�ضول	اإىل	

مراحل	متقدمة	من	

املفاو�ضات	ب�ضاأن	عدد	

من	امل�ضاريع	التنموية	

ال�ضخمة	يف	خمتلف	

اأنحاء	اململكة	العربية	

ال�ضعودية	ومملكة	

البحرين	والإمارات	

	.املتحدة	العربية
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ن�صاطات  جم��م��ل  يف  ب����ارزاً  من���واً   2007 ع���ام  �صهد 

اإيجابية  ت��غ��ي��ريات  �صهد  ك��م��ا  لل�صناعة،  ال��زام��ل 

داخل  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  ت��ع��زي��ز  �صبيل  وف��اع��ل��ة يف 

ال�صركة على امل�صتوين الت�صغيلي والإداري. 

اخلدمات	امل�ضرتكة	يف	الزامل	لل�ضناعة

-	تطوير	الهوية	اجلديدة	لل�ضركة

خالل	ال�ضهور	ال�ضتة	الأخرية	من	عام	2007،	داأبت	الإدارة	

لل�ضركة،	كجزء	 الهوية	اجلديدة	 تطوير	 بالعمل	على	 العليا	

بالنمو	 املتمثل	 الرئي�ضي	 هدفنا	 نحو	 والتقدم	 التطور	 من	

والتو�ضع	امل�ضتمر.	

ال�ضعار	 من	 كل	 تطوير	 الإدارة	 قررت	 العملية	 تلك	 وخالل	

التنمية	 التزامنا	مب�ضرية	 ليعك�س	 لل�ضركة	 التجاري	 وال�ضم	

ال�ضاحة	 على	 تطراأ	 التي	 التطورات	 ومواكبة	 والتحديث	

يف	 ال�ضناعية	 القطاعات	 �ضمن	 والتميز	 القت�ضادية	

التغيري	 هذا	 وراء	 من	 الر�ضالة	 لإي�ضال	 ونتطلع	 املنطقة.	

والتطوير	لكل	من	عمالئنا	و�ضركائنا	واملجتمع	ب�ضكل	عام.

اإدارة	الرواتب	والأجور

احلايل	 ال��روات��ب	 �ضلم	 بتعديل	 لل�ضناعة	 ال��زام��ل	 قامت	

للموظفني	وتطبيق	�ضلم	الرواتب	اجلديد	يف	ثالث	قطاعات،	

وهي	مكيفات	الزامل	والزامل	كوول	كري	والزامل	للحديد،	

العربية	 اململكة	 يف	 تعمل	 التي	 واملكاتب	 ل���الإدارات	 وذل��ك	

ال�ضعودية.	ومتثل	هذه	اخلطوة	املهمة	جزءًا	من	روؤية	ال�ضركة	

�ضوق	 يف	 التناف�ضية	 وال��ق��درات	 للتحولت	 ال�ضتجابة	 نحو	

ال�ضرائية	 القدرة	 دعم	 يف	 �ضت�ضاهم	 كما	 اخلليجي،	 العمل	

للموظفني	يف	ظل	ت�ضخم	الأ�ضعار.	وت�ضمل	اخلطوة	القادمة	

تعديل	�ضلم	الرواتب	يف	جميع	اأق�ضام	وقطاعات	ال�ضركة.	

الإداري���ة	 لل�ضوؤون	 العمالء	 جمل�س	 ق��ام	 مت�ضل،	 �ضياق	 ويف	

  )Admin & HR Customer Service Board(	الب�ضرية	واملوارد

با�ضتكمال	مراجعة	عدة	مبادرات	تتعلق	بال�ضيا�ضات	اخلا�ضة	

منافع	 ب��رام��ج	 لتوفري	 �ضممت	 وال��ت��ي	 الب�ضرية،	 ب��امل��وارد	

واملو�ضعة	 املح�ضنة	 التغطية	 فيها	 مب��ا	 متميزة،	 وظيفية	

خلدمات	الرعاية	ال�ضحية.

التطوير	الوظيفي

الوظيفية	 للمجموعات	 امل�ضتمر	 والتطوير	 التقييم	 يظل	

واآلية	الأداء	الوظيفي	من	العمليات	املهمة	يف	ال�ضركة.	وقد	

امل�ضتمر	 الت�ضنيف	 من	 كجزء	 املهمة	 الوظائف	 حتديد	 مت	

للوظائف،	وذلك	بهدف	و�ضع	هيكلة	مالئمة	لتح�ضني	عملية	

التوظيف	وتطوير	املواهب	داخل	ال�ضركة.	

التطوير	 اإدارة	 ب��رن��ام��ج	 اإط���الق	 مت	 اخل�����ض��و���س،	 وب��ه��ذا	

لتخطيط	 فعال	 موؤ�ض�ضي	 اإط��ار	 تاأ�ضي�س	 بهدف	 الوظيفي	

بيانات	 قاعدة	 اإن�ضاء	 مبادرة	 وت�ضمن	 الوظائف.	 تعاقب	

قيا�س	 اأدوات	 با�ضتخدام	 املر�ضحني	 عن	 معلومات	 حت��وي	

املعتمد	 التطوير	 مبادرة	 اإىل	 اإ�ضافة	 ال�ضخ�ضية،	 القدرات	

احلالية	 ال�ضاغرة	 الوظائف	 ملء	 يف	 الوظيفي،	 الأداء	 على	

باملوظفني	 والإ���ض��راف��ي��ة	 الإداري����ة	 امل��واق��ع	 يف	 وامل�ضتقبلية	

عبداهلل حممد الزامل

الرئي�س التنفيذي للعمليات

الرئي�س 

التنفيذي للعمليات

تـقـريـر

�سهدت الزامل لل�سناعة تغييرات 

اإيجابية وفاعلة في �سبيل تعزيز 

جميع المجالت داخل ال�سركة على 

الم�ستويين الت�سغيلي والإداري
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املنا�ضبني،	وبالتايل	�ضمان	ا�ضتمرارية	القيادة	والإدارة	يف	

ال�ضركة	ب�ضكل	�ضل�س	وفعال.	

رفاهية	املوظف

ال�ضيا�ضات	 خمتلف	 اإىل	 الو�ضول	 �ضهولة	 اإىل	 بالإ�ضافة	

الإلكرتونية	 ال�ضبكة	 عرب	 ال�ضركة	 يف	 املتبعة	 والإج���راءات	

خالل	 من	 املوظف	 م�ضاركة	 عملية	 حت�ضني	 مت	 الداخلية،	

عقد	لقاءات	دورية	مع	اإدارة	�ضئون	املوظفني	ت�ضمى	برنامج	

»اخلط	املفتوح«.	وتهدف	هذه	اللقاءات	اإىل	تعريف	املوظفني	

داخل	 ال�ضيا�ضات	 بتطبيق	 املتعلقة	 والإج��راءات	 بالأهداف	

واآليات	 التوظيف	 ب�ضروط	 املتعلقة	 تلك	 خا�ضة	 ال�ضركة،	

كما	مت	 للموظفني.	 الجتماعية	 ال�ضركة	يف	دعم	اخلدمات	

ال�ضفر	 تاأ�ضريات	 اإ�ضدار	 لإج��راءات	 اإلكرتوين	 نظام	 توفري	

مما	 ال�ضركة،	 ل��دى	 العاملني	 ال�ضعوديني	 غري	 للموظفني	

�ضاعد	يف	تخفيف	الأعباء	على	اإدارة	العالقات	احلكومية.

املهرجان	 اأطلق	 	،2007 العام	 من	 الأخ��ري	 الربع	 وخ��الل	

جميع	 فيه	 �ضاركت	 وال���ذي	 لل�ضناعة	 للزامل	 الريا�ضي	

وحدات	العمل	يف	ال�ضركة،	وت�ضمن	م�ضابقات	يف	كرة	ال�ضلة	

تهدف	 حيث	 الكريكت،	 ولعبة	 الطائرة	 وكرة	 القدم	 وكرة	

هذه	الأجواء	اإىل	تعزيز	العالقات	والروابط	الجتماعية	بني	

املوظفني	يف	جميع	وحدات	العمل.

تقنية	املعلومات

جهودها	 	2007 عام	 خالل	 املعلومات	 تقنية	 اإدارة	 وا�ضلت	

لتطبيق	املزيد	من	م�ضاريع	التطوير	التكنولوجي	املهمة.	

الوظيفية«	 العمل	 اإع��داد	»جمموعات	 مت	 ال�ضياق،	 هذا	 ويف	

لإدارة	عملية	اإدارة	التغيري	على	امل�ضتوى	الت�ضغيلي	وتنظيمها	

مع	امل�ضتوى	ال�ضرتاتيجي.

كما	مت	ا�ضتكمال	ت�ضكيل	النموذج	العاملي	اجلديد	للخدمات	

	،)IT Global Service Model( املعلومات	 تقنية	 اإدارة	 يف	

وهو	عبارة	عن	اإطار	عاملي	للخدمات	ي�ضمل	جميع	قطاعات	

ال�ضعودية،	 العربية	 اململكة	 وخارج	 داخل	 لل�ضناعة	 الزامل	

ويهدف	اإىل	تنظيم	خدمات	تقنية	املعلومات	مبا	يتوافق	مع	

العمليات	 دعم	 اإىل	 اإ�ضافة	 امل�ضتقبلية،	 العمل	 احتياجات	

النمو	 يدعم	 مبا	 جغرافية	 بقعة	 اأي	 يف	 لل�ضركة	 املختلفة	

الإجن���ازات	 وت�ضمل	 ال�ضركة.	 قطاعات	 ملختلف	 املت�ضارع	

الأخرى	ما	يلي:

كمركز	 بالهند	 بونه	 مدينة	 يف	 فرعي	 مكتب	 • تاأ�ضي�س	 	
رئي�ضي	ملوارد	اإدارة	تقنية	املعلومات	ومركز	دعم	�ضامل	 	 

مل�ضاعدة	اإدارة	تقنية	املعلومات	يف	الزامل	لل�ضناعة	يف	 	 

حول	 ال�ضركة	 يف	 العمل	 وح���دات	 جميع	 ودع��م	 اإدارة	 	 

العامل.	 	

الهند�ضية	 للمكاتب	 متطورة	 هند�ضية	 نظم	 • تاأ�ضي�س	 	
للحديد	 الزامل	 يف	 الهند�ضة	 �ضابقة	 املباين	 وحدة	 يف	 	 

التي	مت	اإن�ضاوؤها	حديثًا	يف	كل	من	الأردن	ومدينة	كو�ضني	 	

 

الهندية. 	

• ا�ضتكمال	ترقية	اأنظمة	تقنية	رئي�ضية،	وهي	اأول	عملية	 	
متخ�ض�ضة	معقدة	بهذا	احلجم،	حيث	ت�ضمنت	ترقية	 	 

اإجنازها	 ومت	 التقنية.	 التطبيقات	 من	 كاملة	 جمموعة	 	 

على	 وبالعتماد	 لل�ضركة	 الداخلية	 امل��وارد	 با�ضتخدام	 	 

اأقل	عدد	ممكن	من	ال�ضركات	اخلارجية. 	

العامل	 لل�ضناعة	حول	 الزامل	 ربط	مرافق	 • العمل	على	 	
الإنرتنت	 �ضبكة	 با�ضتخدام	 وم�ضمونة	 اآمنة	 ربط	 باآلية	 	 

لال�ضتفادة	 	)VPN( اخلا�ضة	 الفرتا�ضية	 وال�ضبكات	 	 

من	الدفاعات	الأمنية	املتعددة	لل�ضبكة	احلالية،	ما	اأدى	 	 

اإىل	توفري	يف	�ضعة	النطاق	)bandwidth(،	والتقليل	من	 	 

�ضراء	اأنظمة	اإ�ضافية	لإدارة	الربيد	الإلكرتوين،	اإ�ضافة	 	 

اإىل	حت�ضني	اإنتاجية	امل�ضتخدم. 	

قامت	اإدارة	تقنية	
املعلومات	باإعداد	

جمموعات	العمل	

الوظيفية«	لإدارة	

عملية	اإدارة	التغيري	

على	امل�ضتوى	الت�ضغيلي	

وتنظيمها	مع	امل�ضتوى	

	.ال�ضرتاتيجي

اإطالق	املهرجان	الريا�ضي	للزامل	لل�ضناعة	

مب�ضاركة	جميع	وحدات	العمل	بال�ضركة



19

من	 جمموعة	 وترقية	 تطبيق	 م�ضروع	 ا�ضتكمال	 مت	 كما	

قواعد	 لنظام	 املوؤ�ض�ضاتية	 امل��وارد	 اإدارة	 برنامج	 مكونات	

قطاعات	 من	 ع��دد	 يف	 	)Oracle ERP( اأوراك���ل	 البيانات	

الزامل	لل�ضناعة،	وذلك	بهدف	تطوير	فعالية	الإدارة	املالية	

التكاملية	 والوظائف	 واللوج�ضتية	 الت�ضنيعية	 والعمليات	

الأخرى.	

وكذلك	اأنهت	اإدارة	تقنية	املعلومات	تطبيق	نظام	ال�ضيانة	

ووحدة	 الغرف	 مكيفات	 وح��دة	 من	 لكل	 للم�ضنع	 الوقائية	

ت�ضهيل	 ب��ه��دف	 ال��زام��ل	 مكيفات	 يف	 امل��رك��زي��ة	 املكيفات	

لهذه	 التابعة	 الت�ضنيعية	 املرافق	 ال�ضيانة	يف	 اأعمال	 اإدارة	

الوحدات.

وقد	جنحت	الإدارة	يف	تطوير	نظام	اإن�ضاء	التقارير	اخلا�ضة	

بدورة	راأ�س	املال	العامل	وكلفة	العائد	على	العمالة	يف	كل	من	

تقارير	حتليل	 لإن�ضاء	 كوول	كري،	 والزامل	 الزامل	 مكيفات	

اأداء	ال�ضيولة	النقدية.	

واملتوا�ضل،	مت	تطبيق	نظام	 ال�ضاق	 العمل	 وبعد	عامني	من	

الدولية	 بالعمليات	 الداخلية	اخلا�س	 التوريد	 �ضل�ضلة	 اإدارة	

املباين	 )SUCHI(	يف	وحدة	 الهند�ضة	 املباين	�ضابقة	 لوحدة	

�ضابقة	الهند�ضة	التابعة	للزامل	للحديد	يف	ال�ضعودية	وراأ�س	

اخليمة	بدولة	الإمارات	العربية	املتحدة،	وهو	برنامج	يعمل	

املباين	 وحدة	 مواقع	 جميع	 بربط	 وي�ضمح	 الإنرتنت	 بتقنية	

�ضل�س	 ب�ضكل	 اإلكرتونيًا	 للحديد	 الزامل	 الهند�ضة	يف	 �ضابقة	

�ضابقة	 املباين	 وح��دة	 يف	 حاليًا	 النظام	 ويعمل	 وم�ضتمر.	

الهند�ضة	بالزامل	للحديد	يف	الهند.

التدريب	وتطوير	الأفراد

خالل	العام،	قام	معهد	الزامل	للتدريب	ال�ضناعي	بتطوير	

وعقد	عدد	من	الربامج	التدريبية	الفنية،	مثل	تقنية	اللحام،	

وغريها،	 التكييف	 واأجهزة	 املاكينات	 وت�ضغيل	 والرتكيب،	

حلوايل	175	موظف	�ضعودي	مت	تعيينهم	يف	ال�ضركة.	

وبالإ�ضافة	اإىل	هذه	الربامج	التدريبية،	قام	املعهد	بتطوير	

ملوظفي	 املتخ�ض�ضة	 الق�ضرية	 الدورات	 من	 العديد	 وعقد	

 640 	حوايل	 ال��دورات	 هذه	 وقد	ح�ضر	 لل�ضناعة.	 الزامل	

هذه	 وت��راوح��ت	 ال�ضركة.	 قطاعات	 خمتلف	 م��ن	 موظفًا	

الربامج	التدريبية	ما	بني	مهارات	البيع	والتفاو�س	املتقدمة،	

اإىل	الدورات	الهند�ضية	والتخطيط	ال�ضرتاتيجي	وتخطيط	

امل�ضاريع،	اإ�ضافة	اإىل	مهارات	ت�ضوية	النزاعات	العمالية.	

ال�ضالمة	ومنع	اخل�ضائر

تاأ�ض�ضت	اإدارة	منع	اخل�ضائر	يف	مطلع	العام	2006	حتت	اإدارة	

الأولية	 النتائج	 وتظهر	 الب�ضرية.	 واملوارد	 الإداري��ة	 ال�ضئون	

ن�ضاطات	 تكامل	 على	 تقوم	 التي	 اجل��دي��دة،	 الإدارة	 لهذه	

ال�ضالمة	عرب	جميع	قطاعات	ال�ضركة،	تطورًا	ملحوظَا	على	

خمتلف	الأ�ضعدة،	كما	بداأنا	نرى	تقدمًا	ملمو�ضًا	يف	ثقافة	

الزامل	 قطاعات	 جميع	 عرب	 املهنية	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	

لل�ضناعة.	وهذا	يعود	ملبادرات	ن�ضر	التوعية	والفهم	الأف�ضل	

وقد	 املهمة.	 البيئية	 والق�ضايا	 وال�ضالمة	 ال�ضحة	 ل�ضئون	

تو�ضعت	اإدارة	منع	اخل�ضائر	لتتوىل	اإدارة	�ضئون	الأمن	داخل	

مرافق	ال�ضركة.

قد	 اخل�ضائر	 منع	 اإدارة	 ن�ضاطات	 اأن	 بالذكر	 اجلدير	 ومن	

وال�ضحة	 املعنوية	 والروح	 الكفاءة	 تاأثريًا	كبريًا	على	 تركت	

املهنية	ملوظفي	ال�ضركة.	وتعمل	هذه	الإدارة	من	منطلق	اأن	

املوارد	الب�ضرية	هم	اأف�ضل	واأثمن	اأ�ضول	ال�ضركة.	وبالتايل	

عن	 الناجتة	 اخل�ضائر	 وتقليل	 العمل	 اإ���ض��اب��ات	 منع	 ف��اإن	

اأو	تلف	املمتلكات	من	خالل	برنامج	فعال	لل�ضالمة	 املر�س	

�سهد عام 2007 تقدماً ملمو�ساً في 

ثقافة ال�سحة وال�سالمة المهنية 

عبر جميع القطاعات



ن�ضبة	تكرار	احلوادث

دي�ضمرب نوفمرب	 اأكتوبر	 �ضبتمرب	 اأغ�ضط�س	 يوليو	 يونيو	 مايو	 اأبريل	 مار�س		 فرباير	 يناير	 	

ن�ضبة	خطورة	احلوادث

دي�ضمرب نوفمرب	 اأكتوبر	 �ضبتمرب	 اأغ�ضط�س	 يوليو	 يونيو	 مايو	 اأبريل	 مار�س		 فرباير	 يناير	 	

20

يف	 الأ�ضا�ضية	 العنا�ضر	 من	 هو	 املهنية	 والبيئة	 وال�ضحة	

وهذا	 ال�ضركة.	 ال�ضالمة	يف	 ثقافة	 على	 واملحافظة	 حت�ضني	

املمار�ضات	 اأف�ضل	 وغر�س	 البناءة	 املفاهيم	 تقدمي	 يت�ضمن	

يف	ال�ضالمة	وال�ضحة	والبيئة	ودجمها	يف	اأخالقيات	العمل	

يف	 ملمو�ضًا	 اأم��رًا	 املهنية	 ال�ضالمة	 يجعل	 مبا	 ال�ضركة،	 يف	

جميع	م�ضتويات	العمل.

وخالل	عام	2007،	حققت	اإدارة	منع	اخل�ضائر	جمموعة	من	

الإجنازات	البارزة،	كان	اأهمها:	

العامة	 بالتعليمات	 خ��ا���س	 كتيب	 واإ����ض���دار	 • اإع����داد	 	
)General Instructions(،	وهو	عبارة	عن	جمموعة	من	   

اخل�ضائر	 مبنع	 اخل��ا���ض��ة	 والإج������راءات	 ال�ضيا�ضات	 	 

احلوادث،	وخطط	 الإبالغ	عن	 مثل	 العامة،	 وال�ضالمة	 	 

الطوارئ،	وحماية	البيئة،	وتقييم	الأخطار،	واملحافظة	 	 

على	ترتيب	ونظافة	موقع	العمل.	 	

يف	 ال�ضالمة	 ع��ن	 م��وج��زة	 اأ�ضبوعية	 ت��ق��اري��ر	 • اإع����داد	 	
قطاعات	ال�ضركة.	 	

احلرائق	 مكافحة	 يف	 مب�ضطة	 تدريبية	 دورات	 • عقد	 	
الزامل	 ل��ق��ط��اع��ات	 والإجن��ل��ي��زي��ة	 ال��ع��رب��ي��ة	 باللغتني	 	 

لل�ضناعة.	 	

التو�ضعة	 م�ضروع	 بخ�ضو�س	 اأفيكو	 �ضركة	 مع	 • التن�ضيق	 	
يف	 ال�ضالمة	 متطلبات	 حتقيق	 ل�ضمان	 الإنتاج	 وزي��ادة	 	 

امل�ضنع.	 	

• عقد	عدة	دورات	تدريبية	جلميع	قطاعات	ال�ضركة	حول	 	
عن	 والتبليغ	 ال��ط��وارئ،	 وخ��ط��ط	 املهنية،	 ال�ضالمة	 	 

احلوادث. 	

ن�����ض��ب��ة	ت���ك���رار	احل�������وادث	يف	ال���زام���ل	

لل�ضناعة

قطاعات	 خمتلف	 يف	 احل����وادث	 ت��ك��رار	 ن�ضبة	 انخف�ضت	

ال�ضركة،	وهي	مقيا�س	مهم	يف	بيان	مدى	جناحنا	يف	زيادة	

الوعي	واللتزام	بال�ضالمة	وتطبيق	ال�ضيا�ضات	والإجراءات	

وتعك�س	هذه	 	.2007 25.3%	خالل	عام	 بن�ضبة	 ال�ضارمة،	

اأو	الإ�ضابات	املتعلقة	بالعمل	 الن�ضبة	مدى	تكرار	الأمرا�س	

خالل	فرتة	حمددة	)�ضهريًا(.

ن�����ض��ب��ة	خ���ط���ورة	احل������وادث	يف	ال��زام��ل	

لل�ضناعة

انخف�ضت	ن�ضبة	خطورة	احلوادث	بحوايل	30.3%	خالل	عام	

2007.	وتظهر	هذه	الن�ضبة	خطورة	الأمرا�س	اأو	الإ�ضابات	

املتعلقة	بالعمل	من	ناحية	عدد	اأيام	العمل	ال�ضائعة	يف	فرتة	

زمنية	حمددة	)�ضهريًا(.
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ال�ضئون	القانونية	

خالل	عام	2007،	قامت	الإدارة	القانونية	باإعداد	وا�ضتكمال	

الزامل	 حتت	 جديدة	 �ضركات	 لأرب��ع	 التاأ�ضي�ضي	 القانون	

لل�ضناعة	كما	يلي:

م�ضئولية	 )ذات	 ظبي	 اأب��و	 	- للحديد	 ال��زام��ل	 • م�ضنع	 	
حمدودة( 	

م�ضئولية	 )ذات	 ال�ضعودية	 املركزية	 الطاقة	 • �ضركة	 	
حمدودة( 	

م�ضئولية	 )ذات	 احلديدية	 لالإن�ضاءات	 الزامل	 • �ضركة	 	
حمدودة( 	

ال�ضناعية	 امل�ضاريع	 و�ضيانة	 لفح�س	 الزامل	 • �ضركة	 	
املحدودة	 	

بني	 ر�ضمية	 توا�ضل	 كجهة	 القانونية	 الإدارة	 عملت	 كما	

العاملة	 والوحدات	 ال�ضعودي	 ال�ضناعية	 التنمية	 �ضندوق	

طلبات	 ثالثة	 بتقدمي	 قامت	 حيث	 لل�ضناعة،	 ال��زام��ل	 يف	

للح�ضول	على	قرو�س	مالية	مل�ضاريع	جديدة.		

ال�ضناعية	 التنمية	 �ضندوق	 اعتمد	 ذل��ك،	 اإىل	 بالإ�ضافة	

ال�ضعودي	طلبات	خم�ضة	قرو�س	مالية	بلغ	جمموعها	151.2 

مليون	ريال	�ضعودي	)40.3	مليون	دولر	اأمريكي(.	هذا	وقد	

قام	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ب�ضرف	95.4	مليون	ريال	

القرو�س	 هذه	 من	 اأمريكي(	 دولر	 مليون	 	25.4( �ضعودي	

خالل	العام	2007.

الإعالم	والعالقات	العامة

احلثيثة	 بال�ضركة	جهودها	 العامة	 العالقات	 اإدارة	 وا�ضلت	

يف	اإي�ضال	ر�ضالتنا	اإىل	الأجهزة	الإعالمية	و�ضمان	تلقيها	

على	نحو	اإيجابي	من	قبل	اجلمهور	امل�ضتهدف.	

مت	 املن�ضورة،	 ال�ضحفية	 والبيانات	 للمقالت	 وبالإ�ضافة	

اأحداث	وتطورات	بارزة	لقطاعاتنا	خالل	عام	 تغطية	عدة	

والإقليمي	 املحلي	 الإع���الم	 قبل	 من	 متميز	 ب�ضكل	 	2007

والعاملي،	خا�ضة	فيما	يتعلق	بافتتاح	م�ضنع	الزامل	للحديد	

يف	راأ�س	اخليمة	بالإمارات	العربية	املتحدة،	واإطالق	مكيفات	

الزامل	لأجهزة	وتقنيات	جديدة	متطورة،	وم�ضاريع	الزامل	

الت�ضنيعية	 املرافق	 تو�ضعة	 ومبادرات	 الكويت،	 يف	 للزجاج	

الزامل	 ورع��اي��ة	 اجل��دي��دة،	 الإ�ضرتاتيجية	 وال�����ض��راك��ات	

للحديد	وم�ضاركتها	يف	عدد	من	الفعاليات	والأن�ضطة	املحلية	

والإقليمية،	اإ�ضافة	اإىل	توقيع	�ضركة	الطاقة	املركزية	لعقد	

من�ضاآت	 وتربيد	 لتكييف	 �ضابك	 �ضركة	 مع	 عامًا	 	22 مدته	

�ضركة	حديد	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية.

كما	قامت	اإدارة	العالقات	العامة	بتاأ�ضي�س	عالقات	اأف�ضل	

ال�ضئون	 الإعالم،	خا�ضة	حمرري	 و�ضائل	 مع	ممثلي	 وقوية	

الإعالمية	 املوؤ�ض�ضات	 من	 عدد	 يف	 والأعمال	 القت�ضادية	

الإقليمية	والعاملية.	

للزامل	 الإل���ك���رتوين	 امل��وق��ع	 ف���از	 ب����ارز،	 اآخ���ر	 ت��ط��ور	 ويف	

لل�ضناعة	هذا	العام	باجلائزة	الذهبية	يف	م�ضابقة	»اأف�ضل	

القطاع	 2007	يف	 للعام	 العربي«	 العامل	 اإلكرتوين	يف	 موقع	

 19 على	 متقدمًا	 الأول	 املركز	 يف	 ج��اء	 حيث	 ال�ضناعي،	

موقعًا	م�ضاركًا	يف	الفئة	نف�ضها	يف	الدور	النهائي.

وهذه	هي	املرة	الثانية	التي	يفوز	بها	املوقع	بجائزة	متميزة،	

نف�س	 يف	 الف�ضية	 اجل��ائ��زة	 على	 ح�ضل	 اأن	 �ضبق	 حيث	

الإمارات«	 اإلكرتوين	يف	 موقع	 »اأف�ضل	 م�ضابقة	  الفئة	خالل	

للعام	2006. 

وا�ضلت	اإدارة	
العالقات	العامة	

جهودها	احلثيثة	يف	

اإي�ضال	ر�ضالتنا	اإىل	

الأجهزة	الإعالمية	

و�ضمان	تلقيها	

على	نحو	اإيجابي	

من	قبل	اجلمهور	

.امل�ضتهدف

فاز الموقع الإلكتروني للزامل لل�سناعة

هذا العام بالجائزة الذهبية في م�سابقة 

»اأف�سل موقع اإلكتروني في العالم العربي« 

للعام 2007 في القطاع ال�سناعي 
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	ويظهر	اجلدول	التايل	ن�ضب	ال�ضعودة	احلالية	يف	قطاعات	

الزامل	لل�ضناعة	يف	اململكة	العربية	ال�ضعودية:

على	 ال�ضعودة	 ن�ضبة	 زي���ادة	 اأن	 اإىل	 هنا	 الإ���ض��ارة	 وجت��در	

غري	 املوظفني	 ح�ضاب	 على	 تكن	 مل	 املا�ضية	 ال�ضنوات	 مر	

ال�ضعوديني،	واإمنا	الزيادة	امل�ضتمرة	يف	حجم	العمل.	

وقد	�ضبق	لقطاعات	الزامل	لل�ضناعة	ت�ضلم	�ضهادات	وجوائز	

عديدة	تقديرًا	واعرتافًا	بجهودها	يف	توطني	الوظائف،	كان	

ويف	 لل�ضعودة.	 العزيز	 عبد	 بن	 نايف	 الأمري	 جائزة	 اأهمها	

التميز	يف	 الزامل	بجائزة	 2007،	مت	تكرمي	مكيفات	 العام	

توطني	الوظائف	على	م�ضتوى	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي،	

وذلك	يف	الحتفال	ال�ضاد�س	لتكرمي	من�ضاآت	القطاع	اخلا�س	

ملجل�س	 والع�ضرين	 الرابعة	 ال��دورة	 اجتماعات	 هام�س	 على	

التعاون	 جمل�س	 ب��دول	 الجتماعية	 وال�ضوؤون	 العمل	 وزراء	

لدول	اخلليج	العربية.	

البيئة

اأعمال	 تاأثري	 بتقليل	 بالكامل	 ملتزمة	 لل�ضناعة	 الزامل	 اإن	

ومواد	 اأ�ضاليب	 وتطبيق	 وتطوير	 البيئة،	 على	 قطاعاتنا	

جديدة	يف	الت�ضنيع	ل	ت�ضر	بالبيئة	والطبيعة.		

مكيفات	الزامل

»الجتماع	 	)UNEP( للبيئة	 املتحدة	 الأمم	 برنامج	 عقد	

ا�ضتخدامات	 حول	 الهواء«	 تكييف	 خلرباء	 الأول	 الإقليمي	

وم�ضتقبل	مركبات	الهيدرو	كلورو	فلورو	كربون	)HCFCs(	يف	

بلدان	اخلليج	العربي.	

م�ضئوليتنا	جتاه	املجتمع

-	التوظيف	وتوطني	الوظائف

اإن	اإيجاد	الفر�س	الوظيفية	وتوطني	الوظائف	هي	على	راأ�س	

العدد	 ارتفع	 	،2007 عام	 ففي	 لل�ضناعة.	 الزامل	 اأولويات	

العامل	 حول	 لل�ضناعة	 الزامل	 قطاعات	 ملوظفي	 الإجمايل	

بن�ضبة	23%	كما	هو	مو�ضح	يف	اجلدول	التايل:

اإيجاد	 عملية	 مهمًا	يف	 ُبعدًا	 الوظائف	 توطني	 ق�ضية	 ومتثل	

اأثر	 له	 �ضيكون	 املجال	 ه��ذا	 يف	 دورن��ا	 ف��اإن	 ل��ذا	 الوظائف،	

اإيجابي	كبري	يف	امل�ضاهمة	الجتماعية	يف	املناطق	والبلدان	

التي	نعمل	فيها.		ونحاول	جاهدين	اأن	نلتزم	بهذا	املبداأ	يف	

جميع	مراكزنا	الت�ضنيعية	الرئي�ضية	حول	العامل.

اأظهرت	 ال�ضعودية	 العربية	 اململكة	 يف	 املثال،	 �ضبيل	 فعلى	

مبادرة	 نحو	 ك��ب��ريًا	 ال��ت��زام��ًا	 لل�ضناعة	 ال��زام��ل	 قطاعات	

اأدنى	 ح��د	 و�ضع	 مت	 كما	 ال��وظ��ائ��ف.	 �ضعودة	 يف	 احلكومة	

يف	 اأم��ا	 	.%30 وهو	 الت�ضنيع	 قطاع	 يف	 احلالية	 للمتطلبات	

�ضبيل	 على	 كوول	كري	 )الزامل	 واخلدمات	 املقاولت	 قطاع	

املثال(،	فاإن	احلد	الأدنى	املطلوب	هو	%10.

اأظهرت  قطاعات	
الزامل	لل�ضناعة	

التزامًا	كبريًا	نحو	

مبادرة	احلكومة	يف	

	.الوظائف	ضعودة�

ن�صبة   ال�صعودة القطاع   

%12  5673  5084   3985 اململكة	العربية	

ال�ضعودية	

الإمارات العربية	

املتحدة	

-  485 	- 	- )راأ�س	اخليمة(	

%42  862  606  500 م�ضر	

%12  947  842  740 فيتنام	

البلدان	

%48  412  279  303 العاملية	الأخرى	

%23  8379  6811  5525 جمموع	املوظفني	

ال�������������زي�������������ادة   % 

ال�صنوية يف 2006
200520062007البلد

%21 الزامل	للحديد	 	

%34 مكيفات	الزامل	 	

%12 كوول	كري	 	

%25 الزامل	للزجاج	 	

%37 اأفيكو	 	

%29 الإدارة	واخلدمات	امل�ضرتكة	 	
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مونرتيال	 لربوتوكول	 الأخرية	 التعديالت	 الجتماع	 وناق�س	

القرارات	 اإىل	 اإ���ض��اف��ة	 ال��ع��امل،	 يف	 املناخية	 وال��ت��غ��ريات	

بروتوكول	 يف	 الأط��راف	 قبل	 من	 تبنيها	 مت	 التي	 اجلديدة	

الأوزون.	 لطبقة	 امل�ضتنفذة	 امل��واد	 ب�ضاأن	 بكندا	 مونرتيال	

التعجيل	 بالربنامج	اجلديد	حول	 مرتبطة	 القرارات	 وهذه	

يف	الإلغاء	التدريجي	ل�ضتخدام	مركبات	HCFCs	التي	توؤثر	

التربيد	 غاز	 ي�ضتخدم	 حيث	 منطقتنا،	 على	 مبا�ضر	 ب�ضكل	

والتربيد.	 التكييف	 اأجهزة	 معظم	 يف	 رئي�ضي	 ب�ضكل	 	R22
ووفقًا	للربنامج،	�ضيبداأ	ت�ضريع	قانون	التقليل	من	ا�ضتخدام	

عام	 من	 اعتبارًا	 	%10 بن�ضبة	 املنطقة	 يف	 املركبات	 ه��ذه	

.2015

باأن	املنطقة	كانت	غري	 املندوبون	خالل	الجتماع	 اأقر	 وقد	

املركبات،	 ه��ذه	 ل�ضتخدام	 التدريجي	 لالإلغاء	 م�ضتعدة	

خا�ضة	يف	ظل	غياب	بدائل	فعالة،	حيث	اأن	غازات	التربيد	

اجلديدة	امل�ضتخدمة	يف	اأوروبا	والوليات	املتحدة	الأمريكية	

غري	منا�ضبة	لال�ضتخدام	يف	املناطق	ذات	درجات	احلرارة	

العالية	جدًا.	

تنظيم	 ع��ل��ى	 للبيئة	 امل��ت��ح��دة	 الأمم	 ب��رن��ام��ج	 واف���ق	 ك��م��ا	

القطاعات	 ممثلي	 من	 املزيد	 يح�ضرها	 لحقة	 اجتماعات	

ال�ضناعية	املختلفة.	

يف	هذه	الأثناء،	اقرتح	الربنامج	اإن�ضاء	�ضندوق	خا�س	لدعم	

القطاعات	ال�ضناعية	املحلية	يف	التحول	اإىل	غازات	تربيد	

التي	 القطاعات	 دعم	 اإىل	 اإ�ضافة	 	،R22 الغاز	 غري	 اأخ��رى	
ت�ضتخدم	يف	بع�س	منتجاتها	غاز	R22	ب�ضكل	كبري	يف	التقليل	

من	ت�ضرب	هذه	الغازات.	

باإنتاج	مربدات	ووحدات	 الزامل	منذ	فرتة	 وتقوم	مكيفات	

تكثيف	الهواء	التي	ت�ضتخدم	غازات	التربيد	اجلديدة	وغري	

ال�ضارة	بالبيئة،	�ضواء	غاز	التربيد	R134a	اأو	R407،	حيثما	
تطلب	الأمر	اأو	مت	حتديده	من	قبل	اأ�ضواق	معينة.

تعترب	م�ضاألة	
التخل�س	من	النفايات	

من	الأمور	املهمة	

بالن�ضبة	اإلينا،	خا�ضة	

عندما	ن�ضع	يف	

العتبار	تاأثريها	على	

	.الت�ضغيلية	عملياتنا

الزامل لل�سناعة ملتزمة بالكامل 

بتقليل تاأثير اأعمال قطاعاتنا على البيئة

الزامل	للحديد

يف	وحدة	املباين	�ضابقة	الهند�ضة	يف	الزامل	للحديد،	تعترب	

منتجاتنا	 اإح��دى	 	)sandwich panels( العازلة	 الأل���واح	

والأ�ضقف	 للجدران	 ك�ضفائح	 ُت�ضتخدم	 والتي	 الرئي�ضية،	

البويل	 رغوة	 حاليًا	 ون�ضتخدم	 الهند�ضة.	 �ضابقة	 املباين	 يف	

بني	 اإدخالها	 يتم	 عازلة،	 كمادة	 	)polyurethane( يورثان	

حمدود	 تاأثري	 الرغوة	 ولهذه	 املتموجة.	 املعدنية	 ال�ضفائح	

من	 قليلة	 كميات	 ت�ضتخدم	 اأن��ه��ا	 حيث	 البيئة	 على	 ج��دًا	

من	 	%10 ح��وايل	 على	 حتتوي	 ولكنها	 	،)HCFCs( مركبات	

باملواد	 مقارنة	 الأوزون	 لطبقة	 امل�ضتنفذة	 املركبات	 كمية	

امل�ضتخدمة	يف	ال�ضابق.

التدريجي	 الإل��غ��اء	 م��ون��رتي��ال	ح��ول	 ب��ربن��ام��ج	 وال��ت��زام��ًا	

الأر�ضية	 ب��اإع��داد	 حاليًا	 نقوم	 املركبات،	 ه��ذه	 ل�ضتخدام	

البنتاين	 مثل	 اأخ���رى	 م��ك��ون��ات	 اإىل	 لالنتقال	 املنا�ضبة	

)Pentane(	خالل	ال�ضنوات	اخلم�س	القادمة.	وهذا	املكون	

مثايل	 بديل	 اأنه	 كما	 البيئة،	 على	 �ضارة	 تاأثريات	 ي�ضبب	 ل	

 .)HCFCs(	ملركبات

املهمة	 الأم��ور	 من	 النفايات	 من	 التخل�س	 م�ضاألة	 وتعترب	

بالن�ضبة	اإلينا،	خا�ضة	عندما	ن�ضع	يف	العتبار	تاأثريها	على	

الهند�ضة	 �ضابقة	 املباين	 وحدة	 وتلتزم	 الت�ضغيلية.	 عملياتنا	

فيما	 و�ضارمة	 دقيقة	 اإج��راءات	 باإتباع	 للحديد	 الزامل	 يف	

البيئي	 التخل�س	 ل�ضمان	 النفايات	 من	 بالتخل�س	 يتعلق	

عملية	حتييد	 ومتثل	 الن�ضطة.	 الكيماوية	 املواد	 من	 ال�ضليم	

املواد	الكيماوية	الن�ضطة	قبل	التخل�س	منها	من	اخلطوات	

الرئي�ضية،	حيث	نقوم	بذلك	من	خالل	حماكاة	التفاعالت	

الكيميائية	غري	اخلطرة.

اأنظمة	 كما	تقوم	وحدة	الهياكل	الإن�ضائية	الفولذية	باإتباع	

ومتوافقة	 معتمدة	 وهي	 	،2004 العام	 منذ	 خا�ضة	 اإداري��ة	

والبيئة	 وال�ضحة	 ال�ضالمة	 لإدارة	 العاملية	 املعايري	 م��ع	
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و�ضهادة 	ISO 14001:2004 الأي��زو	 ل�ضهادة	 وفقًا	 املهنية،	
النفايات	 تقليل	 من	 متكنت	 كما	 	.OHSAS 18001:1999
الناجتة	من	عملياتها	الت�ضغيلية	بن�ضبة	كبرية	بلغت	حوايل	

البال�ضتيكية	 امل��واد	 تدوير	 اإع��ادة	 خ��الل	 من	 وذل��ك	 	،%75

وقد	 وغريها.	 الطالء	 وعلب	 والزيوت	 امل�ضتعملة	 والأوراق	

بن�ضبة	 نف�ضها	 ال��ف��رتة	 خ��الل	 ال���ورق	 ا�ضتهالك	 انخف�س	

املوظفني. بني	 ال�ضاأن	 بهذا	 الوعي	 تزايد	 مع	 خا�ضة	 	،%50

ويف	العام	2008،	�ضنقوم	باإطالق	م�ضروع	بيئي	يتعلق	باإجراء	

يخ�س	 فيما	 البيئة	 على	 ال��ت��اأث��ريات	 ح��ول	 خا�ضة	 درا���ض��ة	

الزامل	 واجللفنة	يف	 الأبراج	 الت�ضغيلية	يف	وحدة	 العمليات	

اململكة	 يف	 بها	 املرتبطة	 باملعايري	 التزامنا	 ومدى	 للحديد،	

التطورات	 ومعاجلة	 فهم	 اإىل	 اإ�ضافة	 ال�ضعودية،	 العربية	

امل�ضتقبلية	املحتملة.	

الربامج	التدريبية	التعاونية	مع	اجلامعات	

والكليات

قام	معهد	الزامل	للتدريب	ال�ضناعي	باإعداد	وعقد	عدد	من	

برامج	التدريب	على	راأ�س	العمل	حلوايل	38	طالبًا	�ضعوديًا	

امللك	 جامعة	 �ضملت	 �ضعودية،	 وكليات	 جامعات	 عدة	 من	

فهد	للبرتول	واملعادن،	وجامعة	امللك	في�ضل،	وجامعة	امللك	

�ضعود،	والكلية	التقنية	بالدمام،	والكلية	التقنية	بالأح�ضاء.

رعاية	الن�ضاطات

برعايتها	 	2007 ع��ام	 خ��الل	 لل�ضناعة	 ال��زام��ل	 ت�ضرفت	

نظمتها	 التي	 الثانية	 والتاأهيل«	 »الإ�ضالح	 لندوة	 الذهبية	

يف	 ال�ضعودية	 العربية	 باململكة	 لل�ضجون	 العامة	 املديرية	

الريا�س	خالل	�ضهر	اأبريل	2007. 

مل�ضاعدة	 املهني	 والتدريب	 التاأهيل	 برامج	 �ضممت	 وق��د	

وتاأهيلهم	لالندماج	يف	 تعلم	احلرف	املختلفة	 ال�ضجناء	يف	

املجتمع	كاأع�ضاء	منتجني	بعد	الإفراج	عنهم.

كما	�ضاركت	الزامل	لل�ضناعة	خالل	العام	يف	رعاية	»م�ضرية	

العربات	 م��ن	 ع��ن	جمموعة	 ع��ب��ارة	 وه��ي	 اخل���ري«،	 قافلة	

ال�ضرقية	 املنطقة	 وقرى	 مدن	وحمافظات	 الدعائية	جتوب	

من�ضورات	 توزيع	 الرئي�ضية	 ن�ضاطاتها	 وت�ضمل	 اململكة.	 من	

باإجراء	 تقوم	 كما	 لغات،	 بعدة	 توجيهية	 واأ�ضرطة	 وكتيبات	

م�ضابقات	هادفة	ذات	طابع	توعوي	ترفيهي	وتقدمي	جوائز	

عينية	قيمة.

التوفري	يف	ا�ضتهالك	الطاقة

تبنت	الزامل	لل�ضناعة	�ضيا�ضة	»ل	ميكنك	حفظ	اأو	توفري	ما	

الطاقة	 الزامل	خلدمات	 ت�ضتطيع	قيا�ضه«.	وتقوم	�ضركة	 ل	

الزامل	 يف	 اجل��دي��دة	 ال�ضركات	 اإح���دى	 وه��ي	 )زي�ضكو(،	

ا�ضتخدام	 يف	 الكفاءة	 وتقنيات	 حلول	 بتطبيق	 لل�ضناعة،	

الطاقة	 ا�ضتهالك	 الهدر	يف	 تقليل	 اإىل	 تهدف	 التي	 الطاقة	

وت�ضاهم	يف	حت�ضني	العمليات	وجودتها	يف	القطاعات	التابعة	

للمجموعة	بالإ�ضافة	اإىل	ال�ضركات	اخلارجية	الأخرى.

وقد	قامت	مكيفات	الزامل	بتكليف	�ضركة	الطاقة	املركزية	

يف	 امل����ربدات	 اإن��ت��اج	 خل��ط	 �ضاملة	 تدقيق	 بعملية	 ال��ق��ي��ام	

بن�ضبة	 الطاقة	 ا�ضتهالك	 لتخفي�س	 يف	حماولة	 م�ضانعها،	

10%	خالل	العام	2008. 

درا�ضات	 اإج��راء	 واأفيكو	 للحديد	 الزامل	 من	 كل	 بداأت	 كما	

الهواء	 تكييف	 واأن��ظ��م��ة	 ال��ط��اق��ة	 ج���ودة	 لإدارة	 ميدانية	

الطاقة	 ا�ضتهالك	 يف	 التوفري	 فر�س	 لتحديد	 امل�ضغوطة	

تو�ضعة	 لإج��راء	 ال�ضركات	 هذه	 وتخطط	 النفقات.	 وتقليل	

احلالية	 لالإعدادات	 الأمثل	 ال�ضتخدام	 اإ�ضافية	من	خالل	

هذه	 و�ضتعالج	 للكهرباء.	 ال�ضعودية	 ال�ضركة	 و�ضعتها	 التي	

يتعلق	 فيما	 الوطنية	 امل��خ��اوف	 املحتملة	 الكبرية	 الفوائد	

بتقليل	التاأثري	على	البيئة	وتكاليف	ال�ضتثمار	املرتبطة	ببناء	

حمطات	كهرباء	جديدة.

عبداهلل	حممد	الزامل

رئي�س التنفيذي للعمليات
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نطاق املراجعة :

م - �سركة م�ساهمة( وال�سركات التابعة لها كما يف 31  لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي )ال�سركة الأ

دي�سمرب 2007م والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ0 اإن هذه القوائم املالية املوحدة 

م وقد مت اإعدادها وفقًا لن�ص املادة 123 من نظام ال�سركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات  من م�سئولية جمل�ص اإدارة ال�سركة الأ

التي طلبناها0 اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأينا حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادًا اىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها0 متت مراجعتنا وفقًا ملعايري 

املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم 

دلة، على اأ�سا�ص العينة، املوؤيدة للمبالغ  والف�ساحات التي تت�سمنها القوائم  املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية0 ت�ستمل املراجعة على فح�ص الأ

املالية املوحدة0 كما ت�ستمل على تقومي املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الدارة والعر�ص العام للقوائم املالية0 باعتقادنا 

اأن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املوحدة0 

راأي غري متحفظ :

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل :-

عمال  م وال�سركات التابعة لها كما يف 31 دي�سمرب 2007م ونتائج الأ تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد لل�سركة الأ  )1

والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية0

م فيما يتعلق باعداد وعر�ص القوائم املالية املوحدة. تتفق مع نظام ال�سركات ومع عقد تاأ�سي�ص ال�سركة الأ  )2

عن ديلويت اآند تو�ص عن ارن�ست ويونغ       

بكر اأبو اخلري و�سركاهم        

 

 

 

نا�سر الدين حممد ال�سقا عبدالعزيز �سعود ال�سبيبي     

حما�سب قانوين حما�سب قانوين       

قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم 322 قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم 339    

13 �سفر 1429هـ

20 فرباير 2008م



كما يف 31 دي�سمرب 2007 قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة 

2006   2007 اي�ساح          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

�ملوجود�ت �ملوظفة     

 444.321    715.166   3 لت واملعدات      املمتلكات والآ

153.785   242.876   4 �ستثمارات       الإ

27.730   27.730   5 ال�سهرة التجارية       

10.260   16.388   6 امل�ساريف املوؤجلة      

     

�ملوجود�ت �ملتد�ولة     

1.157.287  1.627.439   7 خمزون        

966.709  1.125.422   8 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما      

20.855   22.922   9 مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة    

161.572   186.726   10 نقد وما يف حكمه      

2.306.423  2.962.509          

     

�ملطلوبات �ملتد�ولة     

696.936   706.503   11 اوراق دفع ودائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع وخم�س�سات        

10.611   9.287   9 مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة    

دفعات مقدمة من عمالء         208.561   188.396

1.013.143  1.872.990   12 متويالت مرابحة وتورق     

51.275   46.317   13 جل        قرو�ص ق�سرية الأ

28.707   18.997   17 جل      ق�سط جار من قرو�ص لأ

1.989.068  2.862.655          

�شايف �ملوجود�ت �ملتد�ولة        99.854    317.355

953.451  1.102.014          

      

	 	 	 	 مو�ل �ملوظفة	 �لأ

حقوق �مللكية	     

450.000   450.000   15 راأ�ص املال       

81.744   102.394   16 احتياطي نظامي      

اأرباح مبقاة         268.146   151.796

67.500   67.500   18 توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة     

ارباح ا�ستثمارات غري حمققة        4.242   -

)9.544( خ�سارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية        -  

741.496   892.282          

63.788   63.171   19 قلية       ح�ش�ش �لأ

     

اجمايل حقوق امللكية         955.453   805.284

      

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة     

58.225   37.190   17 جل        قرو�ص لأ

جل        1.958   1.751 ح�سابات دائنة طويلة الأ

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني         107.413   88.191

     

  148.167   146.561          

953.451   1.102.014          
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ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�سكل الإ

القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2007  



لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 قائمة �لدخل �ملوحدة 

27

2006   2007 اي�ساح          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

      

�سايف املبيعات          3.681.260  2.867.594

تكلفة املبيعات          2.946.368  2.234.435

     

633.159 �جمايل �لربح         734.892   

     

�مل�شاريف     

197.533   233.841   20 بيع وتوزيع       

 202.980   209.477   21 عمومية وادارية      

2.796   1.381   6 اإطفاء م�ساريف موؤجلة     

403.309    444.699          

�لدخل من �لعمليات �لرئي�شية        290.193   229.850

     

44.421   44.930   22 اإيرادات اأخرى      

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع       -   19.899

)70.235(  )104.102( 11و12 و13و 17   اأعباء مالية      

قلية      231.021   223.935 �لدخل قبل ح�شاب �لزكاة و�ل�شر�ئب وح�ش�ش �لأ

     

)1.146(   )1.731( �سرائب اأجنبية        

)17.067(   )8.532( قلية يف نتائج ال�سركات التابعة      �سايف ح�س�ص الأ

�لدخل قبل ح�شاب �لزكاة        220.758   205.722

     

14.075   14.258   14 زكاة       

191.647 �شايف دخل �ل�شنة         206.500   

     

ربح ال�سهم )بالريال ال�سعودي(          4.59   4.26

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�سكل الإ

القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2007  



لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة 
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2006   2007 اي�ساح          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

�لن�شاطات �لت�شغيلية            

قلية      231.021   223.935 الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�سرائب وح�س�ص الأ

التعديالت  لـ :    

59.933   69.144   3    ال�ستهالك      

)204(   )333(    الربح من بيع ممتلكات واآلت ومعدات       

)19.899(    الربح من بيع ا�ستثمارات        -  

2.796   1.381   6    اإطفاء امل�ساريف املوؤجلة     

عباء املالية         104.102   70.235    الأ

336.796   405.315          

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :    

)184.518(  )470.152(    املخزون          

)299.174(  )160.780(    املدينون         

   الدائنون          22.594   298.631

151.735  )203.023( النقد )امل�ستخدم يف( / من العمليات      

    

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ، بال�سايف       19.222   15.871

)70.235(  )104.102( اأعباء مالية مدفوعة         

)11.317(   )11.968( زكاة و�سرائب اأجنبية مدفوعة        

86.054  )299.871( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( / من �لن�شاطات �لت�شغيلية     

    

�لن�شاطات �ل�شتثمارية    

)120.545(  )335.874(    3 �سراء ممتلكات واآلت ومعدات     

)39.711(   -   3 متلك ا�سول متعلقة ب�سركة تابعة ، بال�سايف    

بيع ممتلكات واآلت ومعدات         533   513

بيع ا�ستثمارات         -   32.205

)2.226(   )7.459(   6 م�ساريف موؤجلة متكبدة     

)132.591(   )84.849( �سراء ا�ستثمارات        

)22.976( �سهرة جتارية متكبدة          -  

)285.331(  )427.649( �شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �لن�شاطات �ل�شتثمارية     

    

�لن�شاطات �لتمويلية    

)3.850(   - ح�سابات مك�سوفة لدى البنوك       

-    )67.500( توزيعات اأرباح مدفوعة        

جل مت احل�سول عليها        3.270   37.997 قرو�ص لأ

)19.888(   )34.015( جل         �سداد قرو�ص لأ

جل و متويالت مرابحة وتورق      854.889   195.207 التغري يف قرو�ص ق�سرية الأ

22.486   )9.149( قلية ، بال�سايف        ح�س�ص الأ

�شايف �لنقد من �لن�شاطات �لتمويلية       747.495   231.952

    

�لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه        19.975   32.675

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة        161.572   131.387

)2.490( احلركة يف فرق ترجمة عملة - بال�سايف       5.179  

�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�شنة       186.726   161.572

القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2007  

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�سكل الإ



لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة 

29

اخل�سارة من ترجمة ارباح     توزيعات        

العملة عند توحيد ا�ستثمارات    ارباح نقدية   الرباح    الحتياطي   راأ�ص   

القوائم املالية  املجموع غري حمققة  مقرتحة   املبقاه   النظامي   املال    

) باآلف الريالت ال�سعودية (     

587.515  )8.403(  34.525  -  148.814  62.579   350.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2005 

191.647  -  -   -   191.647  -  - �سايف دخل ال�سنة 

-  -  -   -  )19.165(  19.165  - حتياطي النظامي  املحول اإىل الإ

-   -   -   -   )100.000(   -  100.000 املحول اإىل راأ�ص املال )اي�ساح1( 

)2.000(   -  -   -  )2.000(   -   - دارة  مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإ

توزيعات اأرباح نقدية 

-   -   -  67.500  )67.500(   -   - مقرتحة )اي�ساح 18( 

)35.666(  )1.141(  )34.525(   -   -  -  - احلركة خالل ال�سنة 

  741.496  )9.544(   -   67.500  151.796  81.744  450.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2006   

206.500  -  -   -  206.500  -   - �سايف دخل ال�سنة 

-  -   -   -  )20.650(  20.650  - املحول اإىل الحتياطي النظامي 

)2.000(  -   -  -  )2.000(  -   - دارة  مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإ

)67.500(   -   -  )67.500(  -   -  - توزيعات ارباح مدفوعة )اي�ساح 18( 

-   -  -   67.500  )67.500(  -   - توزيعات ارباح نقدية مقرتحة )18(  

4.242  -  4.242  -   -   -   - اأرباح ا�ستثمارات غري حمققة 

9.544  9.544  -   -   -  -   - احلركة خالل ال�سنة 

892.282  -  4.242   67.500  268.146   102.394  450.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007  

القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2007  

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�سكل الإ



1  -  و�شع �ل�شركة �لنظامي ون�شاطها

يوليو   8 )املوافق  1419/3/14هـــ  بتاريخ   407 رقم  الــوزاري  للقرار  وفقا  �سركة م�ساهمة مقفلة  ال�سناعي اىل  لال�ستثمار  الزامل  �سركة  مت حتويل 

1998(. وكانت ال�سركة قبل ذلك تعمل ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة،  حتت ا�سم �سركة الزامل للمباين احلديدية املحدودة0 وقد اأدرجت ال�سركة 

�سهم ال�سعودية اعتبارا من 9 فرباير 2002. ر�سميا يف �سوق الأ

وال�سركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم 2050004215.

ان القوائم املالية املوحدة ت�ستمل على القوائم املالية ملركز ال�سركة الرئي�سي وفروعها وال�سركات التابعة لها على النحو املذكور اأدناه :

�لفروع :

-  م�سنع الزامل للحديد، ويزاول اأعمال ت�سنيع وتركيب املباين الفولذية واأبراج واأعمدة ال�سغط العايل والهياكل الفولذية0

-  م�سنع الزامل للمكيفات، ويزاول �سنع وجتميع اأجهزة تكييف هواء الغـرف واأجهزة التكييف املركزي واأعمال اأخرى متعلقة بها0

م�سنع الزامل للزجاج، ويقوم باإنتاج الزجاج واملرايا0

�لن�شبة �ململوكة �ل�شركات �لتابعة :       

يونيفري�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد – جري�سي     100 %

% 100 �سركة الزامل للمباين احلديدية – م�سر     

% 100 زامل �ستيل بيلدنغز )�سنغهاي( كومباين ليمتد     

%100 كول لين يوروب هولدجنز جي ام بي ات�ص- النم�سا     

%100 كليماتيك ايركوندي�سرنز جي ام بي ات�ص – النم�سا    

% 100 زامل �ستيل ، بول�سكا – بولندا      

%100 زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد     

%100 زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد      

% 100 �سركة الزامل خلدمات الطاقة )زي�سكو( – اململكة العربية ال�سعودية   

% 90 زامل �ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباين ليمتد     

% 85 جيوكليما ا�ص0 اآر0 ال0 – اإيطاليا      

% 65 كنام ا�سيا ليمتد       

% 51 و�سط ملكيفات الهواء املحدودة - اململكة العربية ال�سعودية   �سركة ال�سرق الأ

% 51 ال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�ص املحدودة    

1427/02/27هـــ  4-154-2006 وتاريخ  2006 وبناًء على قرار جمل�ص هيئة �سوق املال رقم  15 ابريل  1427/03/17هـــ املوافق  اعتبارًا من تاريخ 

املوافق 27 مار�ص 2006، فقد متت جتزئة ا�سهم ال�سركة بواقع 5 ا�سهم لكل �سهم، وعليه زاد عدد ا�سهم ال�سركة من 7 ماليني �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ 

50 ريال �سعودي لل�سهم اىل 35 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم.

كما قامت ال�سركة بتاريخ 1427/04/12هـ املوافق 10 مايو 2006 وبناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية بزيادة راأ�سمالها من 350 مليون ريال 

رباح املبقاة عن طريق ا�سدار 10 مليون �سهم مبنح 2 �سهم جماين  �سعودي اىل 450 ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ 100 مليون ريال �سعودي من الأ

لكل 7 ا�سهم للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول يوم 10 مايو 2006، وبذلك ي�سبح راأ�ص مال ال�سركة بعد الزيادة 450 مليون ريال 

�سعودي مق�سمة على 45 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم. 

30

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2007  



2  -  �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 0 ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة : 

�أ�شا�ش توحيد �لقو�ئم �ملالية

ان ال�سركات العاملة وامل�سيطر عليها من قبل ال�سركة ت�سنف ك�سركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�سرف النظر عن البلد امل�سجلة 

فيه0 وت�ستبعد عند التوحيد احل�سابات واملعامالت الهامة فيما بني ال�سركات. بينما تتم املحا�سبة عن ال�سركات التابعة التي ما زالت يف مرحلة التاأ�سي�ص 

بطريقة التكلفة.

و�سط ملكيفات  تـم توحيـد ال�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية على اأ�سـا�ص قـوائمها املاليـة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب، با�ستثناء �سركة ال�سرق الأ

الهواء املحدودة التـي كانت �سنتهـا املالية تنتهي يف 30 �سبتمرب حتى عام 2006. واعتبـارًا من تاريخ 1 اكتوبر 2006، غريت ال�سركة التابعة تاريخ انتهاء 

�سنتها املالية اىل 31 دي�سمرب وبالتايل، تت�سمن القوائم املالية املوحدة نتائج هذه ال�سركة التابعة لفرتة اخلم�سة ع�سر �سهرًا ابتداءًا من 1 اأكتوبر 2006 

وحتى 31 دي�سمرب 2007.

�لعرف �ملحا�شبي 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية معدلة لتت�سمن قيا�ص ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

�ل�شهرة �لتجارية

ان ال�سهرة التجـارية متثل فائ�ص تكلفة التملك على القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة املمكن حتديدها بتاريخ التملك0 ويتم قيا�ص 

ال�سهرة التجارية بعد العرتاف الويل بها على ا�سا�ص التكلفة بعد ح�سم اية خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن النخفا�ص يف قيمة ال�سهرة التجارية.

لت و�ملعد�ت / �ل�شتهالك �ملمتلكات و�لآ

لت واملعدات وفقا  خرى والآ ر�ص اململوكة ل ت�ستهلك، ويجنب خم�س�ص ا�ستهالك للممتلكات الأ لت واملعدات بالتكلفة0 الأ تقيد جميع املمتلكات والآ

نتاجية املتوقعة0  ملعدلت يتم احت�سابها ل�سطب تكلفة كل من املوجودات على مدى اأعمارها الإ

�سالح وال�سيانة على الدخل0 اأما التح�سينات التي من �ساأنها زيادة قيمة املوجودات ذات ال�سلة اأو اطالة اأعمارها ب�سكل جوهري  حتمل م�ساريف الإ

فتتم ر�سملتها0

�مل�شاريف �ملوؤجلة

 5 يزيد عن  ل  بها مبا  لالنتفاع  املقدرة  الفرتة  على مدى  وتطفاأ  موؤجلة  جل مبثابة م�ساريف  الأ م�ستقبلية طويلة  منفعة  لها  التي  امل�ساريف  تعترب 

�سنوات. 

�ل�شتثمار�ت

تاريخ  التي يتم الحتفاظ بها اىل  املالية  وراق  الأ املالية، وتظهر  وراق  الأ يتعلق بهذه  ال�سركة فيما  لنية  املالية وفقا  وراق  الأ ت�سنف ال�ستثمارات يف 

الرباح  وتظهر  العادلة،  بالقيمة  املتاجرة  بغر�ص  املالية  الوراق  تدرج  العالقة.  او اخل�سم ذوي  بالعالوة  تعديلها  بعد  املطفاأة  بالتكلفة  ال�ستحقاق 

وراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر الرباح واخل�سائر غري املحققة  واخل�سائر غري املحققة منها �سمن قائمة الدخل املوحدة. وتدرج الأ

وراق املالية بالتكلفة ناق�سا املخ�س�ص لقاء النخفا�ص  منها �سمن حقوق امل�ساهمني املوحدة . وعندما ل ميكن حتديد القيمة العادلة، يتم ادراج هذه الأ

يف القيمة.

اخلا�سة  والت�سغيلية  املالية  ال�سيا�سة  قرارات  يف  امل�ساركة  خالل  من  فعال  تاأثريا  عليها  ال�سركة  متار�ص  التي  ال�سركات  هي  املرتبطة  ال�سركات  ان 

بال�سركة امل�ستثمر فيها. اإن نتائج ال�سركات املرتبطة تظهر يف هذه القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية.  يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لهذه 

عرتاف باي انخفا�ص يف قيمة كل من هذه ال�ستثمارات. ال�ستثمارات لالإ

رباح. وراق املالية عند العالن عن توزيعات الأ تقيد اليرادات من ال�ستثمارات يف الأ
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2  -  �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تتمة(

�ملخزون

يدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل وحتدد التكلفة كما يلي :

- تكلفة ال�سراء على اأ�سا�ص املتو�سط املرجح. املواد اخلام  

عمال حتت التنفيذ والب�ساعة التامة ال�سنع الن�ساط العادي0 - تكلفة املواد والعمالة املبا�سرتني زائداَ امل�ساريف غري املبا�سرة  الأ

اخلا�سة بها وفقًا مل�ستوى  

�ملدينون

ية مبالغ لي�ص  تت�سمن ح�سابات املدينني املبيعات املقيدة على احل�ساب وغري امل�سددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�سايف بعد ح�سم املخ�س�ص لأ

من املتوقع حت�سيلها0

�ل�شمانات

يتم تخ�سي�ص مبالغ على اأ�سـا�ص تقديري ملواجهة التكاليف التي من املحتمل ان تن�ساأ م�ستقبال مبوجب التزامات ال�سمان .

مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

يجنب خم�س�ص ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�ص املوظفني عن فرتات خدمتهم املرتاكمة كما يف تاريخ قائمة 

املركز املايل .

نظمة الدول التي تعمل فيها.  وتقوم ال�سركات التابعة الجنبية بتجنيب خم�س�ص وفقًا لأ

�لعرت�ف بالير�د�ت

عمال املنفذة من قبل ال�سركة وال�سركات التابعة لها خالل ال�سنة . وبالن�سبة  ميثل �سايف املبيعات قيمة فواتري الب�ساعة املوردة واخلدمات املقدمة والأ

يراد والربح على اأ�سا�ص تنا�سبي عندما تتاأكد نتيجة العقد ب�سورة معقولة من التاأكد. ويتم  عمال اأجهـزة التكييف املركزي، فانه يتم العرتاف باإلإ لأ

جتنيب خم�س�ص بالكامل للخ�سائر املتوقعة.

يتم الف�ساح عن التكاليف الفائ�سة عن م�ستخل�سات الفواتري �سمن بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدمًا يف قائمة املركز املايل، بينما يتم الف�ساح 

عن الفواتري الفائ�سة عن التكاليف �سمن بند الدائنني يف قائمة املركز املايل.

�مل�شاريف 

ان م�ساريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والتخزين و�سيارات الت�سليم وتكلفة ال�سمان وكذلك خم�س�ص 

خرى، باإ�ستثناء التكاليف املبا�سرة واطفاء امل�ساريف املوؤجلة والعباء املالية، كم�ساريف  الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 0 وت�سنف جميع امل�ساريف الأ

عمومية وادارية.

جنبية �لعمالت �لأ

جنبية بالريالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل اأر�سدة املوجودات  ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأ

جنبية باأ�سعـار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل  واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأ

املوحدة.

جنبية اىل ريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات،  ترتجم القوائم املالية للعمليات الأ

�سعار التاريخية.  رباح املبقاة ، بالأ رباح واخل�سائر. وت�سجل عنا�سر حقوق امللكية فيما عدا الأ يرادات وامل�ساريف والأ ومبتو�سط �سعر التحويل بالن�سبة لالإ

تقيد ت�سويات الرتجمة كبند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني املوحدة. وحتمل اخل�سارة الدائمة النا�سئة عن الرتجمة يف قائمة الدخل املوحدة. 

�لنقد وما يف حكمه

غرا�ص قائمة التدفقات النقدية ، يتاألف النقد وما يف حكمه من الر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق وال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري  لأ

اىل مبالغ نقدية معلومة والتي لها تاريخ ا�ستحقاق ملدة ثالثة اأ�سهر او اقل عند �سراءها.
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2  -  �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تتمة(

��شد�ر �لتقارير �لقطاعية

او  الن�سطة(،  ي�سمى )بالقطاعات ح�سب  ما  اأو تقدمي خدمات وهي  باإنتاج منتجات  اإما  تقوم  والتي  ال�سركة  للتحديد يف  قابلة  القطاع وحدة  ميثل 

القطاعات التي تقـوم بالنتاج وتقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة وهي ما ي�سمى )بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية(، على ان يكون 

لكل قطاع خماطرة ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الخرى.
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لت و�ملعد�ت 3 -  �ملمتلكات و�لآ

غرا�ص ح�ساب ال�ستهالك هي كما يلي : نتاجية املقدرة للموجودات لأ عمار الإ ان الأ

20 اىل 40 �سنة  را�سي امل�ستاأجرة    املباين على الأ

ثاث والرتكيبات وال�سيارات   2  اىل 20 �سنة  لت واملعدات والأ الآ

لت واملعدات  العمال الآ املباين على    

را�سي   والثاث والرتكيبات  الراأ�سمالية  �ملجموع  املجموع الأ الر�ص    

2006 وال�سيارات  حتت التنفيذ  2007   امل�ستاأجرة   اململوكة     

) باآلف الريالت ال�سعودية (    

�لتكلفة :

881.822   1.081.952  80.238   704.952   286.744  يف بداية ال�سنة  10.018 

ا�سول متعلقة ب�سركة 

85.183  -  -  - تابعة مت متلكها  -  - 

120.545  335.874  229.078  98.883  7.913  - لال�سافات 

)7.316(  )23.563(  -  )23.563(  -  - لال�ستبعادات 

-  -  )47.994(  23.254  24.740  - للتحويالت 

1.718  6.783  -  5.618  853  312 ربح ترجمة عملة 

1.081.952  1.401.046  261.322  809.144  320.250  10.330 يف نهاية ال�سنة 

�ل�شتهالك :       

538.864  637.631  -  484.018  153.613  - يف بداية ال�سنة 

ال�ستهالك املتعلق 

ب�سركة تابعة مت 

45.472  -  -  -  -  - متلكها  

59.933  69.144  -  56.816  12.328  - املحمل لل�سنة 

)7.007(  )23.363(  -  )23.363(  -  - لال�ستبعادات 

369  2.468  -  2.336  132  - ربح ترجمة عملة 

637.631  685.880  -  519.807  166.073  - يف نهاية ال�سنة 

       

�شايف �لقيمة �لدفرتية  

-  715.166  261.322 31 دي�شمرب 2007  10.330  154.177  289.337 

444.321    80.238 31 دي�سمرب 2006  10.018  133.131  220.934 

متثل العمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ ب�سورة رئي�سية، التكلفة املتكبدة ب�ساأن املبنى اجلديد والتو�سعة والتطوير ملرافق انتاجية وب�ساأن اآلت ومعدات 

لت  مت �سراوؤها لتطوير عام مل�سنع الزامل للحديد وم�سنع الزامل للمكيفات )اململكة العربية ال�سعودية(. كما تت�سمن التكاليف املتعلقة باملباين والآ

وخطوط النتاج اجلديدة حتت الن�ساء اخلا�سة بالزامل �ستيل بيلدينغز انديا و زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام وال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايرب 

جال�ص املحدودة.
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4  -  �ل�شتثمار�ت

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

   

ا�ستثمار يف �سركات مدرجة        22.587   22.587

ربح غري حمقق عن اعادة تقييم        4.242    -

ا�ستثمارات متاحة للبيع         26.829   22.587

ا�ستثمار يف �سركات مرتبطة        18.726   6.266

ا�ستثمار يف �سركات تابعة        128.320   68.968

ا�ستثمارات اخرى         69.001   55.964

153.785   242.876          

يتاألف ال�ستثمار يف ال�سركات املرتبطة مما يلي :

1.  ح�سة بن�سبة 27.5% يف �سركة �سناعــات اخلر�ســـــانة اخللوية ال�ســـعودية املحدودة )ايه �سي اآي �سي او - �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة( 

ون�ساطها ال�سا�سي هو انتاج بلوك خر�ساين خلوي وقواطع خر�سانية خلوية.

02  ح�سة بن�سبة 25% يف �سركة الطاقة املركزية )اإي �سي او - �سركة بحرينية ذات م�سوؤولية حمدودة( والن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو تزويد الطاقة  

املرتية والتربيد املركزي وخدمات بيئية وم�ساندة اخرى مل�ساريع تطوير البنية التحتية الكبرية يف منطقة اخلليج العربي. 

يتاألف ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة مما يلي :

1.  ح�سة بن�سبة 100% يف �سركة اختبار املحدودة، �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة. وتتمثل الن�ساطات الرئي�سية لل�سركة يف فح�ص واختبار 

دوات الكهربائية واللكرتونية واملنتجات امليكانيكية.  املعدات والأ

مارات العربية املتحدة(.  مارات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف الأ 2.  ح�سة بن�سبة 100% يف �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي – الإ

والن�ساطات الرئي�سية لل�سركة هي ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية وتاأ�سي�سها وادارتها. 

– اأبوظبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(. وتتمثل الن�ساطات الرئي�سية لل�سركة  100% يف �سركة الزامل لل�سناعات احلديدية  3.  ح�سة بن�سبة 

�ستثمار يف امل�ساريع التجارية وال�سناعية ومتلك وادارة مرافق الت�سنيع اخلا�سة باإن�ساء وت�سنيع وتركيب وبيع املباين احلديدية امل�سبقة الهند�سة  بالإ

حجام.  براج والهياكل احلديدية واجل�سور احلديدية واأواين ال�سغط احلديدية مبختلف الأ والأ

ويبلغ اجمايل التزام ال�سركة لقاء راأ�ص املال امل�سرح به وغري املدفوع حوايل 19.4 مليون ريال �سعودي.

4.  ح�سة بن�سبة 100% يف زامل �ستيل تايالند ، ون�ساطها الرئي�سي هو ت�سنيع وتوزيع وان�ساء املباين امل�سبقة الهند�سة ولوازمها. 

5.  ح�سة بن�سبة 100% يف �سركة الزامل لفح�ص و�سيانة امل�ساريع ال�سناعية )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية(. 

ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي بفح�ص و�سيانة امل�ساريع ال�سناعية. 

ون�ساطها  ال�سعودية(،  العربية  اململكة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  احلديدية  ن�ساءات  لالإ الزامل  �سركة  يف   %100 بن�سبة  ح�سة   .6

الرئي�سي هو ان�ساء وتركيب املباين احلديدية. 
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4  -  �ل�شتثمار�ت )تتمة(

ح�سة بن�سبة 51% يف �سركة الطاقة املركزية ال�سعودية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتتمثل الن�ساطات الرئي�سية 

لل�سركة بتعهد وتنفيذ عقود الرتكيب واملعاجلة اخلا�سة مب�سانع الطاقة واملياه وحمطات توليد الكهرباء وت�سغيلها و�سيانتها ومتديد ال�سبكات لنقلها 

وتوزيعها.

ال�سركة وذلك نظرًا  بالنيابة عن  املوظفني  اأو  دارة  الإ اأع�ساء جمل�ص  بع�ص  باأ�سماء  اأعاله م�سجل  التابعة  ال�سركات  ال�سركة يف  اإن جزء من ح�سة 

للمتطلبات النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�سركات. 

متت املحا�سبة عن ال�سركات التابعة واملرتبطة اأعاله بالتكلفة، علمًا باأنه مل يتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية لكون 

جميع هذه ال�سركات، التابعة منها واملرتبطة، ل تزال يف مرحلة التطوير ومل يكن لها اية عمليات جتارية بنهاية ال�سنة. 

خرى من :  تتاألف ال�ستثمارات الأ

01 ح�سة بن�سبة 2.11% يف �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري )�سابقًا : �سركة املرافق احلديثة للتطوير العقاري ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية( . وتتمثل ن�ساطات ال�سركة الرئي�سية بال�ستثمار يف العقارات ك�سراء وان�ساء وتاأجري الرا�سي واملباين. 

02 ح�سة بن�سبة 10% يف  اآي اآي بي بيرب كومباين ليمتد )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان(. والن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو انتاج 

املناديل الورقية.

العربية  مــارات  – الإ دبي  يف  م�سجلة  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  �سي،  اإل  اإل  انرتنا�سونال  �سكل  اآند  دريك  يف   %2 من  اأقل  بن�سبة  ا�ستثمار   03

املتحدة.
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5  -  �ل�شهرة �لتجارية 

2006     2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

4.754   27.730 يف بداية ال�سنة        

22.976   - املتكبد خالل ال�سنة        

27.730   27.730 يف نهاية ال�سنة        

6  -  �مل�شاريف �ملوؤجلة

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

10.830 يف بداية ال�سنة         10.260  

املتكبد خالل ال�سنة         7.459   2.226

)2.796(   )1.381( املطفاأ خالل ال�سنة        

- ربح ترجمة عملة         50  

يف نهاية ال�سنة          16.388   10.260

7  -  �ملخزون

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

 

مواد ولوازم وب�ساعة باملخازن        1.146.296  781.012

اأعمال حتت التنفيذ         35.944   41.592

ب�ساعة تامة ال�سنع         357.323   189.123

ب�ساعة بالطريق         87.876   145.560

1.157.287    1.627.439           
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8  -  �ملدينون و�ملبالغ �ملدفوعة مقدما

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

مدينون جتاريون واوراق قب�ص        978.462   818.189

م�ساريف مدفوعة مقدما        27.655   23.061

حمتجزات م�ستحقة القب�ص        39.392   26.646

85.852 دفعات مقدمة وتاأمينات نقدية وح�سابات مدينة اأخرى      66.580   

12.961 تكاليف فائ�سة عن الفواتري         13.333   

966.709  1.125.422          

9  -  �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة و�أر�شدتها 

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة :

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

�سركات منت�سبة ملجموعة الزامل :   

37.838   50.712 �سراء ب�سائع وخدمات          

26.621   32.455 بيع ب�سائع وخدمات         

كما دفعت ال�سركة مبلغ 2.73 مليون ريال �سعودي ) 2006 : 2.38 مليون ريال �سعودي(. كرواتب ومكافاآت اخرى لبع�ص اع�ساء جمل�ص الدارة 

ب�سفتهم م�سوؤولني تنفيذيني لل�سركة.

بلغت اتعاب جمل�ص الدارة 2.0 مليون ريال �سعودي )2006 : 2.0 مليون ريال �سعودي (.

تعتمد ال�سعار و�سروط الدفع اخلا�سة بهذه املعامالت من قبل اع�ساء جمل�ص الدارة.

اأظهرت املبالغ امل�ستحقة من واىل اجلهات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة حتت املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل 

وهي تتاألف من املبالغ امل�ستحقة من / اىل �سركات جمموعة الزامل.

10 -  �لنقد وما يف حكمه 

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

   

26.598   - جل               وديعة لأ

134.974   186.726 نقد واأر�سدة لدى البنوك        

161.572   186.726           
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11 -  �ور�ق �لدفع و�لد�ئنون و�ملبالغ �مل�شتحقة �لدفع و�ملخ�ش�شات

   2006     2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

266.124   270.642 دائنون جتاريون          

75.748   35.386 اأوراق دفع مبوجب متويالت مرابحة       

62.941   17.586 اأوراق دفع اأخرى         

87.313   111.471 تكاليف تعاقدية م�ستحقة الدفع        

183.798   223.776 م�ساريف م�ستحقة الدفع وخم�س�سات       

15.345   19.366 خم�س�ص زكاة )الي�ساح 14(        

5.667   28.276 فواتري فائ�سة عن التكاليف        

696.936   706.503           

خرى مكفولة ب�سمانات من ال�سركة وحتمل هام�سًا ح�سب ال�سعار التجارية. ان اوراق الدفع مبوجب متويالت املرابحة واأوراق الدفع الأ

12 -  متويالت �ملر�بحة و�لتورق

مت احل�سول على متويالت املرابحة والتورق من بنوك جتارية ، وهي مكفولة باإتفاقيات اعتماد وب�سمانات من ال�سركة . وحتمل الت�سهيالت تكاليف 

�سعار التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل . متويل ح�سب الأ

13 -  �لقرو�ش �لق�شرية �لجل 

جل من بنوك جتارية حملية واأجنبية ، وهي لفرتة اأقل من �سنة واحدة مع اخليار بتجديدها ، وحتمل القرو�ص  مت احل�سول على القـرو�ص الق�سرية الأ

�سعار التجارية0 عمولة ح�سب الأ

14 -  �لزكاة 

�ملحمل لل�شنة

تتاألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي :

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

14.075   14.258 خم�س�ص ال�سنة احلالية        
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14 -  �لزكاة )تتمة(

احت�سب خم�س�ص ال�سنة احلالية على اأ�سا�ص البنود التالية :

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

561.393   683.540 حقوق امللكية         

103.876   115.001 خرى          املخ�س�سات اأول العام والتعديالت الأ

)446.022(  )598.266( جل       القيمة الدفرتية للموجودات الطويلة الأ

219.247   200.275           

193.421   222.610 ربح العام اخلا�سع للزكاة        

412.668   422.885 وعاء الزكاة         

ان الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�سعة للزكاة قد ن�ساأت ب�سورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�سة ال�سركة من الرباح يف ال�سركات 

نظمة الزكوية املعمول  التابعة الجنبية املوحدة يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ص التكاليف / البنود املطالب باعتمادها وفقا لالأ

بها.

�حلركة يف خم�ش�ش �لزكاة خالل �ل�شنة

كانت حركة خم�س�ص الزكاة على النحو التايل :

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

11.441   15.345 يف بداية ال�سنة          

14.075   14.258 املجنب خالل ال�سنة          

)10.171(   )10.237( املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة       

15.345   19.366 يف نهاية ال�سنة         

موقف �لربوط �لزكوية

مت التفاق مع م�سلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية التى اأجرتها امل�سلحة عن جميع ال�سنوات حتى عام 2006.

15 -   ر�أ�ش �ملال

يتكون راأ�ص املال من 45.000.000 �سهم قيمة كل منها 10 ريال �سعودي )2006 : 45.000.000 �سهم قيمة كل منها 10 ريال �سعودي (.
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16 -   �لحتياطي �لنظامي 

حكام نظام ال�سركات ال�سعـودي ، مت حتـويل 10% من �سايف الدخل املوحد لل�سنة اىل الحتياطي النظامي . ويجـوز لل�سركة التوقف عن اإجراء  طبقا لأ

مثل هذا التحويل عندما يبلغ الحتياطي ن�سف راأ�ص املال.  علمًا باأن الحتياطي غري قابل للتوزيع .

جل 17  -  �لقرو�ش لأ

2006   2007          

) باآلف الريالت ال�سعودية (          

5.490   - القر�ص رقم 1         

53.737   37.982 القر�ص رقم 2         

2.346   872 القر�ص رقم 3         

5   - القر�ص رقم 4          

1.753   1.415 القر�ص رقم 5         

3.742   3.577 القر�ص رقم 6         

6.750   - القر�ص رقم 7          

2.779   2.918 القر�ص رقم 8         

6.271   6.280 القر�ص رقم 9         

3.712   2.829 القر�ص رقم 10         

347   258 القر�ص رقم 11         

-   56 القر�ص رقم 12         

86.932   56.187           

)28.707(   )18.997( ناق�سًا : الق�سط اجلاري       

58.225   37.190           

�سعار التجارية العادية. مريكي خالل عام 2007 ، وكان يحمل عمولة ح�سب الأ مت ت�سديد القر�ص )رقم 1( بالدولر الأ

ان القر�ص )رقم 2( ميثل القرو�ص التي ح�سل عليها م�سنع الزامل للحديد وم�سنع الزامل للمكيفات وم�سنع الزامل للزجاج من �سندوق التنمية 

ال�سناعية ال�سعودي0 ان اإجمايل مبلغ القرو�ص املقدم من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودية لهذه الفروع كما يف 31 دي�سمرب 2007 قد بلغ 104.7 

مليون ريال �سعودي )2006 : 118.7 مليون ريال �سعودي( . وهذه القرو�ص حتمل ر�سوم تثمني تطفاأ على مدى فرتات القرو�ص وي�ستحق �سدادها على 

8 اىل 14 ق�سطا ن�سف �سنوي غري مت�ساو، حيث ي�ستحق اآخرها ال�سداد يف 15 �سوال 1433هـ )املوافق 2 �سبتمرب 2012( . والقرو�ص مكفولة برهن 

على ممتلكات واآلت ومعدات الفروع . كما ان اتفاقيات القرو�ص تت�سمن �سروطا تتعلق باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة.

خري يف عام 2008. والقر�ص يحمل  ان القر�ص )رقم 3( ي�ستحق ال�سداد على اأق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية باليورو، حيث ي�ستحق �سداد الق�سط الأ

�سعار التجارية العادية ومكفول ب�سمانات من البنوك التي تتعامل معها ال�سركة.  عمولة ح�سب الأ

ان القر�ص )رقم 4( ميثل قر�سًا ح�سلت عليه زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد، وقد مت ت�سديد القر�ص خالل عام 2007.

ان القر�ص )رقم 5( ميثل قر�ص من بنك ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال. مببلغ 500.000 يورو،  وي�ستحق �سداد القر�ص على 60 ق�سطا �سهريا 

مت�ساويًا وهو يحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العاديـة. 
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 17  -   �لقرو�ش لجل )تتمة(

ان القـر�ص )رقم 6( ميثل قر�ص من احلكومة املحلية يف ايطاليا ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال مببلغ 1.080.000 يورو ،  وي�ستحق �سداد القر�ص 

على 20 ق�سطا ن�سف �سنوي مت�ساو وهو يحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العاديـة. 

ان القر�ص ) رقم 7( ميثل قر�ص من بنك ح�سلت عليه زامل �ستيل – فيتنام مببلغ 1.8 مليون دولر امريكي . وقد مت �سداد القر�ص خالل عام 

 .2007

8( ميثل خطاب اعتماد قامت بفتحه �سركة الزامل للمباين احلديدية – م�سر مع احد البنوك ل�سترياد ماكينة ، والذي ميوله  ان القر�ص )رقم 

�سندوق برنامج )USAID( بدون فائدة وبفرتة �سماح مدتها 18 �سهرًا . وي�ستحق القر�ص ال�سداد يف مايو 2008.

ان القر�ص )رقم 9( ميثل قر�سًا ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال مببلغ 1.3 مليون يورو من اأحد البنوك  وي�ستحق �سداد القر�ص على 40 ق�سطًا 

ربع �سنوي مت�ساو، ويحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العادية .

ان القر�ص )رقم 10( ميثل قر�سًا من بنك ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال مببلغ 750.000 يورو . وي�ستحق �سداد القر�ص على 12 ق�سطًا ربع �سنوي 

مت�ساو ، ويحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العادية. 

ان القر�ص )رقم 11( ميثل قر�سًا ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال من اأحد البنوك مببلغ 70.052 يورو من احد البنوك . وي�ستحق �سداد القر�ص 

على 10 اق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية ويحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العادية.

ان القر�ص )رقم 12( ميثل قر�سًا ح�سلت عليه جيوكليما ا�ص. اآر. ال من اأحد البنوك مببلغ 20.412 يورو . وي�ستحق �سداد القر�ص على 36 ق�سطًا 

�سهريًا مت�ساويًا ويحمل عمولة ح�سب ال�سعار التجارية العادية .

اأدرجت اأق�ساط القرو�ص امل�ستحقة يف عام 2008 كمطلوبات متداولة.

18  -  توزيعات �لرباح �لنقدية �ملقرتحة 

اقرتح اع�ساء جمل�ص الدارة توزيعات ارباح نقدية بواقع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم وباإجمايل مبلغ 67.5 مليون ريال �سعودي متثل 15% من راأ�ص املال 

)2006 : بواقع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم وباإجمايل مبلغ 67.5 مليون ريال �سعودي متثل 15% من راأ�ص املال( وذلك لعتمادها من قبل امل�ساهمني يف 

اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

19 -  ح�ش�ش �لقلية

 

ان ح�س�ص القلية هي كما يلي :      

2006   2007          

الن�سبة املئوية % الن�سبة املئوية %           

49   49 �سركة ال�سرق الو�سط ملكيفات الهواء املحدودة      

15   15 جيوكليما ا�ص. اآر. ال.        

35   35 كنام ا�سيا ليمتد        

10   10 زامل �ستيل بيلدنغز – فيتنام كومباين ليمتد      

49   49 ال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�ص املحدودة    
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20 -   م�شاريف �لبيع و�لتوزيع

2006   2007          

) باآلف الريالت  ال�سعودية (          

    

92.423 تكاليف موظفني         113.104  

14.762 دعاية وترويج مبيعات         22.137  

18.470 خدمات          19.608  

3.748 ايجار ومنافع         5.902  

21.021 نقل و�سفريات عمل و�سيافة        25.480  

7.072 ا�ستهالك          8.400  

1.246 ا�سالح و�سيانة         1.657  

38.791 اأخرى          37.553  

197.533   233.841          

21 -   �مل�شاريف �لعمومية و�لد�رية

2006   2007          

) باآلف الريالت  ال�سعودية (          

   

تكاليف موظفني         130.551   98.896

ا�ستهالك          11.929   10.609

خدمات          32.428   29.649

لوازم          1.166   1.004

اأخرى          33.403   62.822

202.980   209.477          

22 -  �لير�د�ت �لخرى

2006   2007          

) باآلف الريالت  ال�سعودية (          

مبيعات خردة ومتفرقات        44.597   44.217

ربح من بيع ممتلكات واآلت ومعدات       333   204

44.421   44.930          
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23 -  �لتحليل وفقا للقطاعات

ن�سطة : اأ (  حتليل املبيعات والدخل الت�سغيلي / )اخل�سائر الت�سغيلية( و�سايف املوجودات ح�سب الأ

الدخل الت�سغيلي /    

�سايف املوجودات )اخل�سائر الت�سغيلية(  املبيعات   

) باآلف الريالت ال�سعودية ( ) باآلف الريالت ال�سعودية (  ) باآلف الريالت ال�سعودية (   

2006   2007  2006  2007  2006  2007  

  

292.766  332.136  62.606  77.277  1.021.804 �سناعة املكيفات  1.253.513 

430.495  552.281  173.748  191.512  1.727.173  2.301.880 �سناعة احلديد 

الزجاج 

80.639  91.528  20.745  20.862  118.617 لياف الزجاجية  124.386  والأ

)62.404(  )83.663(  )27.249(  542  - املركز الرئي�سي  1.481 

741.496  892.282  229.850  290.193  2.867.594  3.681.260  

ب (  حتليل املبيعات والدخل الت�سغيلي / )اخل�سائر الت�سغيلية( ح�سب النطاق اجلغرايف :

   الدخل الت�سغيلي / 

)اخل�سائر الت�سغيلية(  املبيعات   

) باآلف الريالت ال�سعودية ( ) باآلف الريالت ال�سعودية (   

2006  2007  2006  2007  

  

اململكة العربية ال�سعودية :     

119.152  164.115  1.556.956 مبيعات حملية  2.041.075 

85.565  90.719  840.685 مبيعات خارجية  990.121 

جمموع مبيعات اململكة      

204.717  254.834  2.397.641 العربية ال�سعودية  3.031.196 

)1.820(  3.152  202.456 بلدان اآ�سيوية اخرى  273.366 

26.446  33.371  186.690 افريقيا  294.479 

507  )1.164(  80.807 اوروبا  82.219 

229.850  290.193  2.867.594  3.681.260  

ج(  قامت ادارة ال�سركة يف عام 2006 بتكوين خم�س�ص لقاء الديون امل�سكوك يف حت�سيلها والبالغة 4 ماليني ريال �سعودي على املركز الرئي�سي. هذا 

بال�سافة اىل خم�س�ص لقاء التزامات ال�سمان فيما يتعلق ب�سناعة مكيفات الهواء مببلغ 28.5 مليون ريال �سعودي مت حتميله على املركز الرئي�سي 

يف عام 2006. ومل يتم اجراء مثل هذا التحميل خالل عام 2007.
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24  -   �للتز�مات �ملحتملة

اأ�سدرت البنـوك التي تتعامـل معها ال�سركة �سمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن ال�سركة، ب�ساأن بع�ص العقود مببلغ 293 مليون ريال �سعودي )2006 : 351 

مليون ريال �سعودي (. 

25  -   �لرتباطات �لر�أ�شمالية

دارة م�سـاريف راأ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ 222.5 مليون ريال �سعـودي ) 2006 : 102.5 مليون ريال �سعودي (0 اعتمـد اأع�سـاء جملـ�ص الإ

 26  -  �د�رة �ملخاطر

خماطر �لئتمان

دارة  ت�سعى ال�سركة اىل احلد من خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة، ومل حتدد الإ

اأية تاأثريات هامة ناجمة عن تركيز خماطر الئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل. كما ان جزء من ح�سابات العمالء خارج اململكة م�سمونة بخطابات 

اعتماد م�ستندي.

خماطر �ل�شيولة

تعمل ال�سركة على احلد من خماطر ال�سيولة بالتاأكد من توفر الت�سهيالت البنكية . وبا�ستثناء احل�سابات التجارية املدينة امل�سمونة بخطابات اعتماد 

م�ستندي ، تتطلب �سروط املبيعات اخلا�سة بال�سركة ان يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل 90 اىل 150 يومًا من تـاريخ البيع ، كما ت�سدد احل�سابات 

التجارية الدائنة عادة خالل 60 اىل 90 يومًا من تاريخ ال�سراء.

خماطر �لعمالت

جنبية، ميكن ان تتاأثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة ا�سعار �سرف الريال ال�سعودي مقابل العمالت املتداولة يف  نتيجة لال�ستثمارات يف الدول الأ

جنبية. هذه الدول الأ

تتعر�ص ال�سركة اي�سًا للتعامل بالعمالت ، وين�ساأ هذا التعر�ص ب�سكل رئي�سي من عمليات البيع او ال�سراء التي تقوم بها ال�سركات التابعة الجنبية 

م. بالعمالت املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون اأ�سعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�ستخدمة من قبل ال�سركة الأ

دو�ت �ملالية 27  -   �لقيم �لعادلة لالأ

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على ا�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�ص ال�سعر الفوري للمعاملة يف 

ر�سدة لدى البنوك واحل�سابات املدينة، وتتاألف مطلوباتها املالية من القرو�ص  تعامالت ال�سوق املبا�سرة. تتاألف املوجودات املالية لل�سركة من النقد والأ

جل ، واأوراق الدفع واحل�سابات الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع. لأ

ول يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالدوات املالية وقيمها الدفرتية.

28  -  �أرقام �ملقارنة

اأعيد ت�سنيف بع�ص اأرقام املقارنة للعام املا�سي مبا يتما�سى مع عر�ص ال�سنة احلالية.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة31 دي�سمرب 2007  
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