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قطاع احلديد
• الزامل للحديد
• كانام �آ�سيا املحدودة
• برتوكيم الزامل املحدودة
• �شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية
التحتية املحدودة ()ZND
قطاع تكييــف الهواء
• مكيفات الزامل
• �شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة ()MEAC
• �شركة الزامل هد�سون املحدودة
• �شركة الزامل �أدفانتك كويلز املحدودة
• الزامل كوول كري
• �شركة اختبار املحدودة (اختبار)
• �شركة الطاقة املركزية ()ECC
قطاع الزجاج
• الزامل للزجاج

قطاع املواد العازلة
• ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو)
• �شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة

قطـــــاع ال�صناعات اخلر�سانية
• �شركة الربيعة والن�صار
والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة
• �شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية
ال�سعودية املحدودة (�أ�سيكو ال�سعودية)
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اخلدمات املركزية
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�أهم امل�ؤ�شرات
املالية
• الأرباح ال�صافية :بلغت  211.1مليون ريال �سعودي ( 56.3مليون دوالر �أمريكي) يف العام ،2010
مقابل  230.1مليون ريال �سعودي ( 61.4مليون دوالر �أمريكي) يف العام  2009وذلك بانخفا�ض
قدره .%8.3
• الإيرادات :بلغت  4.018مليون ريال �سعودي ( 1.072مليون دوالر �أمريكي) مقابل  4.204مليون
ريال �سعودي ( 1.212مليون دوالر �أمريكي) يف العام .2009
• �إجمايل الربح :بلغ  995.4مليون ريال �سعودي ( 265.4مليون دوالر �أمريكي) يف العام ،2010
مقابل  951.8مليون ريال �سعودي ( 253.8مليون دوالر �أمريكي) يف العام  2009وذلك بارتفاع
قدره .%4.6
• ربحية ال�سهم الواحد :انخف�ضت ربحية ال�سهم خالل عام � 2010إىل  3.52ريال �سعودي (0.94
دوالر �أمريكي) ،مقابل  3.84ريال �سعودي ( 1.02دوالر �أمريكي) للفرتة املماثلة من العام .2009
• حقوق امل�ساهمني :ارتفعت بن�سبة  %8.6لت�صل �إىل  1.398مليون ريال �سعودي ( 373مليون دوالر
�أمريكي) يف العام .2010
يعود ال�سبب يف تراجع الإيرادات الإجمالية ال�سنوية ب�شكل رئي�سي �إىل ا�ستمرار ال�ضغط على �أ�سعار
البيع التي عك�ستها املناف�سة املحتدمة بني امل�صنعني واملوردين املحليني والإقليميني ،واحلاجة �إىل
تلبية متطلبات عمالئنا الكرام بتخفي�ض الأ�سعار واحتواء التكاليف.
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�أع�ضاء جمل�س
الإدارة
• �سعادة الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل
• معايل الدكتور �سليمان عبدالعزيز ال�سليم
• خالد �سليمان العليان
• عبداهلل �صالح جمعة الدو�سري
• �سامي خليفة الق�صيبي
• �أحمد عبداهلل الزامل
• عبدالرحمن فار�س ال�سويلم
• خالد عبداهلل الزامل
• �أديب عبداهلل الزامل
• عبداهلل حممد الزامل
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ر�سالتنا
وقيمنا
الأ�سا�سية
ر�ؤيتنا

قيمنا الأ�سا�سية

�شركة �صناعية رائدة
تعمل على �إيجاد قيم متميزة للعمل
واملجتمع.

النزاهة  -ن�ؤمن ب�أن املكانة وال�سمعة املمتازة هما �أمران �أ�سا�سيان لنجاح
�أعمالنا .لذا نتم�سك ب�أخالقيات العمل والأ�صول املهنية على �أعلى م�ستوى،
ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة يف تعاملنا مع �شركائنا.

ر�سالتنا
�أن نك�سب ثقة الأ�سواق وامل�ساهمني من خالل
حتقيق الإجناز املتميز يف القطاع ال�صناعي
وامل�ساهمة ب�سخاء لتحقيق التطور والرفاهية
ملجتمعاتنا.

التميز  -نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها .ونبذل ق�صارى جهدنا
لإر�ضائهم من خالل الرتكيز على عن�صر اجلودة يف �أعمالنا وخدماتنا.
ونبادر �إىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق التميز يف تلبية رغباتهم.
االبتكار  -ن�سعى دائم ًا �إىل التعلم ودعم االبتكارات املفيدة ،م�ستفيدين من
خرباتنا ومن اخلربات العاملية الأخرى ،ونبتكر احللول املحلية الرائدة املبنية
على خربات عاملية امل�ستوى ،ونرحب بالتغيري الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع
والطموحات من �أجل تنمية �أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمية املواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول
عمل فاعلة تهدف �إىل تلبية احتياجات عمالئنا على �أف�ضل وجه ،وتطوير
�أ�سواق ملنتجاتنا واالرتقاء مب�ستوى موظفينا وحتقيق الفائدة للم�ساهمني،
وذلك عن طريق اال�ستغالل الأمثل للأموال واملوارد والتقنيات مبا ي�ؤدي �إىل
تنمية مفهوم الريادة يف ال�شركة.
خدمة املجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح يف �أعمالنا والرفاهية ملوظفينا
وللمجتمعات التي نعمل داخلها .كما ن�سعى من خالل ثقافتنا و�أفكارنا
واهتماماتنا البيئية وعملنا اجلماعي على تر�سيخ قيمنا املميزة يف تعاملنا مع
�أفراد املجتمع من حولنا.
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كلمة رئي�س
جمل�س الإدارة
عزيزي امل�ساهم،
ي�سرين ،نيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل
لل�صناعة)� ،أن �أقدم التقرير ال�سنوي لل�شركة
لعام  ،2010الذي ي�ستعر�ض نتائج �أعمال ال�شركة
و�إجنازاتها والقوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب .2010
لقد كان عام  2010يف جممله عام ًا جيد ًا ومربح ًا
لل�شركة ،على الرغم من الظروف االقت�صادية
العاملية ال�صعبة وانعكا�سات الأزمة املالية العاملية
على �أ�سواق املنطقة .ورغم �إعالن حكومة اململكة
العربية ال�سعودية عن ميزانية قيا�سية للعام
 2010مع الرتكيز الكبري على م�شاريع تطوير
البنية التحتية� ،إال �أن ن�شاط القطاع اخلا�ص يف
اململكة بقي متوا�ضع ًا خالل العام .ومل يكن الو�ضع
�أف�ضل حا ًال بالن�سبة للقطاع اخلا�ص يف العديد
من الأ�سواق العاملية .ومع ذلك ،فقد حققت كافة
مرافقنا الت�صنيعية ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف حجم
الإنتاج خالل العام.

العام  .2009يف حني بلغت �صادراتها 1.112
مليون ريال �سعودي ( 297مليون دوالر �أمريكي)،
�أي حوايل  %27من �إجمايل الإيرادات.
على �صعيد النتائج والإجنازات التي حتققت يف
عام  ،2010بلغت الأرباح ال�صافية بعد احت�ساب
خم�ص�صات الزكاة ال�شرعية  211.1مليون ريال
�سعودي ( 56.3مليون دوالر �أمريكي) مقابل
 230.1مليون ريال �سعودي ( 61.4مليون دوالر
�أمريكي) يف العام  .2009وقد بلغ ربح ال�سهم
الواحد بعد خ�صم خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية
 3.52ريال �سعودي ( 0.94دوالر �أمريكي) مقابل
 3.84ريال �سعودي ( 1.02دوالر �أمريكي) يف
العام  .2009علم ًا ب�أنه مت �إعادة احت�ساب ربحية
ال�سهم الواحد للفرتة املماثلة من العام ال�سابق
بنا ًء على  60مليون �سهم ،حيث مت زيادة ر�أ�س املال
�إىل  600مليون ريال �سعودي يف  31مار�س ،2010
وذلك من خالل منح �سهم واحد جماين لكل ثالثة
�أ�سهم مملوكة للم�ساهمني بعد �صدور موافقة هيئة
ال�سوق املالية وكذلك موافقة امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي .كما ارتفعت حقوق

ونظر ًا الرتفاع حجم الإنفاق وامل�شاريع يف �أ�سواقنا
املحلية ،فقد دخل العديد من امل�صنعني الإقليميني
يف مناف�سة مبا�شرة مع ال�شركة بهدف احل�صول
على ح�صة من امل�شاريع املحلية ،مما �أدى �إىل
ال�ضغط على �أ�سعار البيع بحيث �أثرت على
هوام�ش الربح .وتركزت املناف�سة على قطاع البناء
والت�شييد الذي يعد الن�شاط الرئي�سي لل�شركة.
ورغم هذه الظروف ال�صعبة ،فقد متكنت الزامل
لل�صناعة بف�ضل اهلل من موا�صلة النمو والنجاح
ومواجهة املناف�سة ال�شديدة ،حيث انخف�ضت
�إيراداتها الإجمالية بن�سبة  %4.4فقط يف عام
 2010لتبلغ  4.018مليون ريال �سعودي (1.072
مليون دوالر �أمريكي) ،مقارنة مببلغ  4.204مليون
ريال �سعودي ( 1.121مليون دوالر �أمريكي) يف
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الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة

�إن الزامل
لل�صناعة ملتزمة
دوم ًا مب�سئوليتها
االجتماعية جتاه
املجتمعات التي تعمل
فيها.

امل�ساهمني بنهاية  31دي�سمرب  2010بن�سبة %8.6
لت�صل �إىل  1.399مليون ريال �سعودي (373
مليون دوالر �أمريكي).
ويف �ضوء النتائج املالية املحققة خالل العام،
فقد اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية
بواقع  1.5ريال �سعودي ( 0.40دوالر �أمريكي)
لل�سهم الواحد عن العام املايل  ،2010وهي متثل
ما جمموعه  90مليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة
 %15من ر�أ�س املال .و�ست�صدر املوافقة على توزيع
الأرباح النهائية خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية
العمومية.

يعد التنويع يف �أعمال ال�شركة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف جناحها وتطورها على مدى ال�سنوات العديدة
املا�ضية� ،إىل جانب حر�صها على االبتكار والتميز.
وت�سعى الزامل لل�صناعة با�ستمرار لال�ستفادة
من الفر�ص اجلديدة واملتاحة لتعزيز �أن�شطتها
احلالية يف قطاعات احلديد والتكييف والزجاج
واملواد العازلة وال�صناعات اخلر�سانية .ومن هذا
املنطلق ،فقد �أقر جمل�س الإدارة يف اجتماعه الذي
عقد يف  22فرباير  2010ت�أ�سي�س م�صنع جديد
لت�صنيع املواد العازلة من ال�صوف ال�صخري
با�ستخدام �أحدث التقنيات لإنتاج منتجات عالية
اجلودة مبوا�صفات عاملية خلدمة الطلب املتزايد
يف املنطقة .علم ًا ب�أن �إجمايل حجم اال�ستثمار
املعتمد لهذا امل�شروع �سيبلغ  300مليون ريال
�سعودي ( 80مليون دوالر �أمريكي) .ويف تطور
مت�صل ،مت خالل العام ت�أ�سي�س ال�شركة ال�شرقية
للتربيد املركزي املحدودة ،وهي �شركة �سعودية
مملوكة بالكامل للزامل لل�صناعة ،واملتخ�ص�صة
يف م�شاريع التربيد املركزي للقطاعات ال�صناعية
واحليوية.

وخالل العام ،بد�أت بع�ض ال�شركات اجلديدة يف
على مدى العقد املا�ضي� ،شهدت الزامل للحديد
تو�سعات كبرية ومت�سارعة ،لي�س يف اململكة العربية الزامل لل�صناعة �إنتاجها ،يف حني با�شرت مرافق
جديدة يف م�صانعنا ن�شاطها بهدف تعزيز قدرتها
ال�سعودية فح�سب ،بل �أي�ضا يف عدد من البلدان
الإنتاجية .ومن اجلوانب الرئي�سية لنجاحنا
حول العامل .ونتيجة لهذا التو�سع الكبري فقد
وتطورنا خالل ال�سنوات املا�ضية هي �أن�شطة البحث
�أ�صبح من ال�ضروري و�ضع هيكل تنظيمي جديد
والتطوير امل�ستمرة يف كافة قطاعاتنا ال�صناعية،
يدعم بالكامل املعايري العالية للجودة والأداء
والنمو والتو�سع يف ال�شركة .وقد ُبدء العمل بالهيكل والتي �ساهمت يف تقدمي منتجات جديدة ومبتكرة
التنظيمي اجلديد للزامل للحديد يف عام  .2010تلبي متطلبات عمالئنا وتعزز من مكانتنا الريادية
يف امليادين التي نعمل فيها.
كما وافق جمل�س الإدارة خالل العام على �إعادة
هيكلة قطاعات ال�شركة الرئي�سية بعد ا�ستالم
ً
نتائج درا�سة قدمت من �إحدى املكاتب اال�ست�شارية �إن الزامل لل�صناعة ملتزمة دوما مب�سئوليتها
االجتماعية جتاه املجتمعات التي تعمل فيها.
العاملية لهذا الغر�ض .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
التو�صية بتحويل قطاعي احلديد والتكييف ـ مواكبة وبالتايل ف�إننا نركز اهتمامنا على تنمية وتطوير
موظفينا وعائالتهم واملجتمعات التي نعمل فيها،
للتو�سع يف ن�شاطات ال�شركة حملي ًا وعاملي ًا ـ �إىل
وال�صحة وال�سالمة يف مكان العمل� ،إىل جانب
�شركات ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل
للزامل لل�صناعة بد ًال من كونهما فروع ًا .و�ست�ستمر حر�ص الإدارة ال�شديد على حماية البيئة واحلد من
�إجراءات حتويل الفروع �إىل �شركات ذات م�سئولية النفايات الناجتة من خمتلف الأن�شطة والعمليات
ال�صناعية.
حمدودة خالل الفرتة املقبلة.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

وانطالق ًا من كوننا �شركة م�ساهمة تعمل على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،ف�إننا ن�سعى دائم ًا
لتنفيذ �أن�شطتنا وفق ًا لأعلى املعايري الأخالقية،
و�ضمان االلتزام بال�شفافية يف كل جانب من
جوانب �أعمالنا .وحتقيق ًا لهذه الغايات ،متلك
ال�شركة �إدارة فعالة ملهام التدقيق الداخلي
والتي ت�ضمن االلتزام الكامل لكافة قطاعات
ال�شركة بتطبيق �أعلى املعايري العاملية ،وهي جزء
من التزامنا امل�ستمر وامل�سئول ملا فيه م�صلحة
م�ساهمينا وموظفينا وعمالئنا.

النزاهة
والإخال�ص
واجلودة
والتفاين يف
خدمة العمالء

ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل
جلميع امل�سئولني واملدراء والعاملني يف الزامل
لل�صناعة ملثابرتهم وجهودهم املخل�صة التي
بذلوها خالل العام .كما نتوجه بال�شكر والتقدير
لأع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني الكرام على
ح�سن ثقتهم بنا ودعهم امل�ستمر خلطواتنا الهادفة
لتحقيق �أف�ضل النتائج املمكنة .على الرغم من
خمتلف التحديات التي نواجهها يف الأ�سواق
الإقليمية والعاملية ،ف�إن الزامل لل�صناعة حترز
تقدم ًا ملمو�س ًا يف �شتى النواحي بف�ضل جهودكم
ودعمكم املتوا�صل مل�سرية النجاح والعطاء.

يف نهاية عام  ،2010بد�أ االقت�صاد العاملي بالتعايف
ولكن ب�شكل بطيء ،مع احتمال ا�ستمرار الركود
االقت�صادي يف بع�ض البلدان .ويف �شهر دي�سمرب،
�أعلنت حكومة اململكة العربية ال�سعودية عن
ميزانية �ضخمة �أخرى لل�سنة املقبلة ،مع الرتكيز
ب�شكل �أ�سا�سي على تطوير البنية التحتية وقطاعي
التعليم وال�صحة .ومن املتوقع �أن توفر امليزانية
اجلديدة فر�ص ًا كبرية ملختلف قطاعات ال�شركة،
كما �أنه من املحتمل �أن تكون هناك �سوق ًا تناف�سية
للفوز مب�شاريع جديدة حمتملة .كما �أظهرت
الأ�سواق الأخرى التي نعمل فيها ،مثل الهند وم�صر
وفيتنام ،انتعا�ش ًا وا�ضح ًا خالل العام .ويف ظل
التوقعات بتعايف االقت�صاد العاملي وعودة االنتعا�ش الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل
للأ�سواق العاملية خالل الفرتة املقبلة ،ف�إننا واثقون رئي�س جمل�س الإدارة
ب�إذن اهلل من اال�ستمرار يف النمو وحتقيق نتائج
�إيجابية جيدة يف العام .2011

و�سن�ستمر يف الفرتة املقبلة بتعزيز �أعمالنا
ون�شاطاتنا املختلفة من خالل ا�ستخدام �أحدث
التقنيات املتطورة ،والبحث عن �أ�سواق جديدة
واعدة يف االقت�صادات النا�شئة ،وت�أ�سي�س مزيد من
ال�شراكات والتحالفات الإ�سرتاتيجية الناجحة حول
العامل .و�إنني على ثقة �أنه �إذا وا�صلنا العمل وفق ًا
ملبادئنا الأ�سا�سية املتمثلة يف النزاهة والإخال�ص
واجلودة والتفاين يف خدمة العمالء ،ف�سوف نحقق
املزيد من الإجنازات والنجاحات يف امل�ستقبل.
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�أهم امل�ؤ�شرات
املالية
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ال�سادة امل�ساهمني واملدراء واملوظفني الكرام،
�أكملت الزامل لل�صناعة عام ًا �آخر من النمو
والنجاح ،وذلك على الرغم من الظروف الدقيقة
وال�صعبة التي مر بها االقت�صاد العاملي خالل
العام .ورغم امليزانية التاريخية التي �أقرتها
حكومة اململكة للعام  2010وظهور البوادر الأوىل
للنمو يف بع�ض الأ�سواق التي نعمل فيها� ،إال �أن
املناف�سة كانت قوية وخا�صة يف �أ�سواقنا املحلية،
حيث جذبت امليزانية ال�ضخمة التي ر�صدتها
احلكومة لتطوير البنية التحتية يف البالد عدداً
كبري ًا من امل�صنعني واملقاولني من دول جمل�س
التعاون اخلليجي لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.
وقد �أثرت زيادة املناف�سة ب�شكل ملحوظ على �أ�سعار
البيع وهوام�ش الربح يف كافة قطاعات ال�شركة.

عبداهلل حممد الزامل
الرئي�س التنفيذي

�إيرادات بع�ضها ب�سبب ال�ضغط على �أ�سعار البيع
وبالتايل هوام�ش الربح نتيجة املناف�سة ال�شديدة.
ويف الوقت ذاته ،حققت �شركة الزامل لفح�ص
و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية املحدودة يف عامها
الت�شغيلي الأول منو ًا كبري ًا يف �إيراداتها.
وقد �شهدت كافة ال�شركات ووحدات العمل يف
كما �شهدت ال�شركة انخفا�ض ًا ب�سيط ًا يف �إيراداتها قطاع التكييف عام ًا �آخر من النجاح ،مع ا�ستمرار
الإجمالية بن�سبة  ،%4.4حيث بلغت  4.018مليون مكيفات الزامل يف حتقيق م�ستويات عالية من
اخلربات واملهارات التقنية من خالل �إطالق
ريال �سعودي ( 1.071مليون دوالر �أمريكي)،
مقارنة مببلغ  4.204مليون ريال �سعودي ( 1.121منتجات جديدة ومبتكرة خالل العام .كما كان
عام  2010يف جممله عام ًا جيد ًا بالن�سبة لل�شركات
مليون دوالر �أمريكي) يف العام  .2009وما كان
العاملة يف قطاع املواد العازلة ،وهي ال�شركة
لهذا الإجناز �أن يتحقق لوال مثابرة و�إخال�ص
كافة موظفي ال�شركة وت�ضافر جهودهم املخل�صة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س املحدودة
واملميزة على جميع الأ�صعدة يف ال�شركة .و�أود هنا (�أفيكو) ،و�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
املحدودة ،حيث ت�ستعد �أفيكو لبدء مرحلة الإنتاج
�أن �أعرب عن امتناين وتقديري للدعم وااللتزام
الذي قدمتموه للزامل لل�صناعة لتحقيق املزيد من يف م�صنعها اجلديد واملتطور لإنتاج املواد العازلة
من ال�صوف الزجاجي فور ا�ستكماله يف عام
النمو والنجاحات.
 ،2011فيما جنحت �شركة �أرما�سل الزامل خالل
وخالل العام ،ارتفع حجم املبيعات يف العديد من عامها الت�شغيلي الأول ببدء �إنتاج جمموعة كاملة
من املنتجات التي ت�ستهدف العمالء يف منطقة
ال�شركات ووحدات العمل يف الزامل لل�صناعة،
ال�شرق الأو�سط.
ال �سيما يف �أ�سواق البلدان التي يعملون فيها �إىل
جانب الأ�سواق اخلارجية .وارتفعت مبيعات
الت�صدير لل�شركة لت�صل �إىل  1112.5مليون ريال ويف �سياق مت�صل ،وا�صل قطاعي الزجاج
وال�صناعات اخلر�سانية يف الزامل لل�صناعة
�سعودي ( 296.7مليون دوالر �أمريكي) لت�شكل
ما ن�سبته  %27.7من �إجمايل الإيرادات ،مقارنة �أعمالهما بنجاح خالل العام ،خا�صة مع تركيز
امليزانية احلكومية لعام  2010على قطاع البناء
بن�سبة  %26.4يف العام .2009
والت�شييد بهدف تطوير البنية التحتية للبالد،
�إ�ضافة �إىل ظهور بوادر االنتعا�ش على القطاع
كما حققت وحدات العمل يف الزامل للحديد يف
اخلا�ص ولو ب�شكل حمدود .ومع ذلك ،مل يحقق
كل من الهند وم�صر وفيتنام� ،إ�ضافة �إىل وحدة
كال القطاعني �إمكاناتهما الكاملة ب�سبب املناف�سة
معدات املعاجلة و�إدارة حلول مكونات املباين،
زيادة يف م�ستويات الإنتاج على الرغم من تراجع ال�شديدة يف قطاع �صناعة الزجاج ،بالإ�ضافة
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كلمة
الرئي�س
التنفيذي
�شهد العام �أي�ضا
ت�أ�سي�س ثالث
�شركات جديدة

�إىل بع�ض ال�صعوبات التي واجهت �شركة الربيعة وتعزيز ًا ملكانة الزامل لل�صناعة ودورها الفاعل
والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية يف عملية يف قطاع الإن�شاءات والبناء يف املنطقة ،حر�صت
الت�صنيع خالل العام ،والتي مت جتاوزها بنجاح يف ال�شركة خالل العام على امل�شاركة يف العديد من
امل�ؤمترات واملعار�ض التي عقدت يف اململكة العربية
نهاية العام.
ال�سعودية والدول الأخرى لبحث الق�ضايا والفر�ص
و�شهد العام �أي�ضا ت�أ�سي�س ثالث �شركات جديدة ،املتعلقة بقطاع البناء والت�شييد وتطوير البنية
التحتية ،والتي كان من �أبرزها معر�ض امل�شاريع
وهي �شركة برتوكيم الزامل املحدودة ،و�شركة
الهند�سية العمالقة يف املنطقة ال�شرقية ،الذي
الزامل للحديد ،و�شركة معهد الزامل للتدريب
ال�صناعي .وي�سهم ت�أ�سي�س هذه ال�شركات اجلديدة نظمته جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .ويعد
يف �ضمان ا�ستمرار التو�سع وتنويع �أن�شطة ال�شركة ،هذا املعر�ض الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة،
والذي ي�أتي يف ظل ما ت�شهده املنطقة خالل 25
�إىل جانب حتقيق �أهدافنا الإ�سرتاتيجية يف رفع
م�ستوى اخلربات املتوافرة وتنويع م�صادر الدخل عام ًا املا�ضية من نقلة نوعية م�شهودة يف م�شاريع
عمرانية وتنموية وخدماتية عمالقة ،متيزت
املتاحة لل�شركة وزيادتها ،ف�ض ًال عن تعزيز قيمة
بامل�ستوى الهند�سي والتقني املتقدم يف ت�صميمها
حقوق امل�ساهمني.
وموا�صفاتها وم�ستوى تنفيذها.
لقد توا�صلت جهودنا خالل العام لتحقيق هدفنا
املتمثل يف جعل عام  2010عام ًا �آخر من النمو
والتميز للزامل لل�صناعة .و�سنظل ملتزمني بدورنا
يف تنمية قدراتنا ال�صناعية املختلفة من �أجل
بناء امل�ستقبل ،ودعم وتطوير اقت�صادنا الوطني
وتعزيز مقومات منوه وازدهاره .ونتوقع ب�إذن اهلل
�أن توا�صل الزامل لل�صناعة منوها يف العديد من
الأ�سواق امل�ستهدفة خالل العام املقبل .كما �أن
ثقتنا كبرية يف �إمكانيات وقدرات ال�شركة بف�ضل
اجلهود املخل�صة والد�ؤوبة وعطاء جميع العاملني
يف هذه ال�شركة مبختلف م�ستوياتهم ومواقعهم
لتحقيق املزيد من النجاحات والتميز يف
عام .2011
عبداهلل حممد الزامل
الرئي�س التنفيذي
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قطاع
احلديد
جمموعة
منتجات املباين
وحدة املباين �سابقة الهند�سة يف الزامل
للحديد
تعد وحدة املباين �سابقة الهند�سة يف الدمام
باململكة العربية ال�سعودية �أقدم و�أكرب الوحدات
العاملة يف الزامل للحديد ،واملتخ�ص�صة يف �إنتاج
املباين احلديدية �سابقة الهند�سة ذات االرتفاعات
املنخف�ضة لال�ستخدامات التجارية وال�صناعية
والزراعية والع�سكرية املختلفة.
حققت وحدة املباين �سابقة الهند�سة خالل عام
� 2010أدا ًء جيد ًا ولكن يف ظل مناف�سة �شديدة يف
الأ�سواق املحلية ،بحيث �أدت �إىل تخفي�ض �أ�سعار
البيع ب�شكل ملحوظ مقارنة مبا كانت عليه يف
العامني ال�سابقني .ويف ظل هذه الظروف ،جنحت
الوحدة يف زيادة حجم مبيعاتها لت�صل �إىل �أكرث
من  98.200طن مرتي ،والتي �شكلت ال�صادرات
ما ن�سبته  ،%48.4بزيادة ن�سبتها  %36.4عن العام
ال�سابق .ومع ذلك ،فقد انخف�ضت �إيراداتها بن�سبة
 %14.6مقارنة بالعام ال�سابق ،فيما ارتفع حجم
الإنتاج بن�سبة  %14.2مقارنة بعام .2009
ويف نهاية العام ،كان لدى وحدة املباين �سابقة
وم�ستلزماتها و�أجهزة تكييف من �إنتاج ال�شركة يف
الهند�سة  96م�شروع ًا رئي�سي ًا ،منها حوايل 50
�إطار اتفاقية متويل من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
م�شروع ًا من خارج اململكة العربية ال�سعودية ،فيما
– برنامج ال�صادرات ال�سعودية؛ وم�شروع �إن�شاء
ت�ضمن  15م�شروع ًا طلبات كبرية تراوحت بني
مبنى ملتحف جديد يف الأردن؛ وم�شروع م�صنع
 1.000و  4.000طن مرتي .وت�ضمنت �أبرز م�شاريع للكرتون يف �سوريا؛ وم�شروع مباين لأحد امل�صانع
وحدة املباين �سابقة الهند�سة خالل العام ،م�شروع يف بنغالدي�ش؛ وم�شروع مركز جتاري يف قطر،
�إعادة �إعمار دارفور التابع للجهاز اال�ستثماري
بالإ�ضافة �إىل م�شروع �إن�شاء عدد من املباين
لل�ضمان االجتماعي يف جمهورية ال�سودان ،والذي
الع�سكرية يف كل من الإمارات العربية املتحدة
ي�شمل توريد مبانٍ حديدية وهياكل �إن�شائية
واململكة العربية ال�سعودية.
10

وبالنظر للم�ستقبل ،ف�إن وحدة املباين �سابقة
الهند�سة واثقة من موا�صلة جناحها يف عام 2011
على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،خ�صو�ص ًا مع
توقعاتها بتوقيع �أربعة عقود جديدة مل�شاريع بارزة
يف �أوائل العام املقبل ،ثالثة منها يف اململكة العربية
ال�سعودية �إىل جانب م�شروع جديد يف بنغالدي�ش.
الزامل للحديد الهند
يف عام � ،2010أكملت الزامل للحديد الهند عامها
الثاين من الإنتاج التجاري الكامل ،حيث تقوم ب�إنتاج
املباين احلديدية ذات االرتفاعات املنخف�ضة واملباين
�سابقة الهند�سة.

خالل العام بـ 17
م�شروع ًا جديد ًا
يتجاوز حجمها
 500طن مرتي
وت�ضمنت خالل
عام 2010

كما حققت الزامل للحديد الهند خالل العام منو ًا
ذلك ،فقد ارتفع حجم الإنتاج بن�سبة  ٪10ا�ستجابة
قيا�سي ًا يف حجم املبيعات والإنتاج والإيرادات .وارتفع لبوادر االنتعا�ش يف االقت�صاد امل�صري يف وقت
حجم املبيعات وقيمة املبيعات بن�سبة  %60و %86
مت�أخر من عام .2010
على التوايل ،يف حني ارتفع كل من حجم الإنتاج
والإيرادات بن�سبة  ،%125حيث جتاوز حجم الإنتاج فيما �شهدت مبيعاتها �إىل �أ�سواق الت�صدير اخلارجية
خالل العام  26.200طن مرتي.
انخفا�ض ًا ملحوظ ًا بن�سبة  %40نتيجة عدد من
العوامل ،منها الآثار ال�سلبية لقوانني اال�ستثمار
وقد فازت الزامل للحديد الهند خالل العام بـ 17
اجلديدة يف اجلزائر ،والو�ضع ال�سيا�سي امل�ضطرب
م�شروع ًا جديد ًا يتجاوز حجمها  500طن مرتي
يف �ساحل العاج ،وانخفا�ض حجم اال�ستثمارات
من املنتجات احلديدية املختلفة ،حيث يعود �أغلبيتها الأوروبية يف �أفريقيا� ،إ�ضافة �إىل تزايد م�ستوى
ل�شركات من خمتلف �أنحاء الهند .وت�ضمنت �أبرز
املناف�سة يف بع�ض �أ�سواق ال�شركة.
م�شاريع الزامل للحديد الهند خالل عام ،2010
ت�صنيع وتوريد �أكرب طلبية لل�شركة حتى الآن بحجم وتركزت امل�شاريع الرئي�سية التي فازت بها ال�شركة
 3.618طن مرتي مل�شروع �إحدى حمطات توليد
خالل العام يف م�صر ،حيث كان من �أبرزها
الكهرباء يف الهند� ،إ�ضافة �إىل ت�صدير منتجات
منتجع “جويل فيل” يف مدينة الأق�صر؛ وم�شروع
ال�شركة للمرة الأوىل �إىل كل من بوتان ،وجنوب
مركز “ماكرو كا�ش �أند كاري” يف مدينة ال�سالم
�أفريقيا ،و�سريالنكا ،واململكة العربية ال�سعودية.
والقليوبية؛ وم�صنع ل�شركة دانون يف مدينة النوبارية؛
وم�شروع مبنى البيت املثايل يف مدينة العا�شر من
وتتطلع الزامل للحديد الهند بكل ثقة �إىل عام  2011رم�ضان؛ وم�شروع بناء حظائر للطائرات يف مطار
لتحقيق املزيد من النمو يف �أعمالها يف الهند �إىل
القاهرة� ،إ�ضافة �إىل توريد وتركيب منتجات حديدية
جانب �أ�سواق الت�صدير احلالية واجلديدة.
متنوعة مل�شروع مركز “مول العرب” التجاري يف
القاهرة� .أما على �صعيد الأ�سواق اخلارجية ،فقد
الزامل للحديد م�صر
فازت الزامل للحديد م�صر مب�شروعني كبريين،
عززت الزامل للحديد م�صر �أعمالها خالل العام
هما م�شروع �إن�شاء م�صانع يف تنزانيا ل�صالح �إحدى
من خالل البحث عن فر�ص وم�شاريع جديدة يف
�شركات الن�سيج بحجم  1.649طن مرتي ،وم�شروع
خمتلف �أنحاء القارة الأفريقية ،على الرغم من �أن �آخر يف نيجرييا ل�شركة رافور النيجريية بحجم
غالبية �أعمال ال�شركة كانت يف �سوقها املحلية.
 800طن مرتي.
ويف عام  ،2010حافظت الزامل للحديد م�صر على
نف�س م�ستوى العام ال�سابق من حيث حجم املبيعات،
ولكنها �شهدت انخفا�ض ًا يف �إيراداتها بن�سبة %14
نتيجة زيادة املناف�سة وانخفا�ض �أ�سعار البيع .ومع
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ومع توقع ارتفاع الطلب على املباين �سابقة الهند�سة
يف الفرتة املقبلة ،ف�إن الزامل للحديد م�صر تقوم
حالي ًا ببناء م�صنع جديد لها يف مدينة ال�سادات،
والذي يتوقع �أن يبد�أ الإنتاج خالل عام .2011
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للحديد فيتنام يف هانوي على �شهادة الأيزو 14001
الزامل للحديد فيتنام
ً
حققت الزامل للحديد فيتنام منو ًا قيا�سيا خالل عام لنظم الإدارة البيئية ،و�شهادة “”18001 OHSAS
ملعايري ال�صحة والبيئة وال�سالمة املهنية.
 ،2010حيث ارتفعت �إيراداتها ومبيعاتها لأ�سواق
الت�صدير وحجم الإنتاج ب�شكل ملحوظ مقارنة بالعام وتتطلع الزامل للحديد فيتنام لتحقيق املزيد من
النمو والنجاح يف العام املقبل ،وتعزيز ح�ضورها يف
ال�سابق .وقد ارتفعت �إيراداتها بن�سبة  ،%59كما
ارتفعت مبيعاتها �إىل �أ�سواق الت�صدير بن�سبة � ،%141أ�سواق فيتنام والدول املجاورة.
فيما زاد حجم الإنتاج الكلي مل�صانع ال�شركة يف كل
�شركة كانام �آ�سيا املحدودة
من هانوي ودوجن ناي بن�سبة .%46
�شركة كانام �آ�سيا يف مدينة الدمام هي �إحدى
ال�شركات الرائدة يف ت�صنيع امل�سطحات احلديدية،
وعلى الرغم من حتقيق م�ستوى قيا�سي للإنتاج يف
ودعامات الأ�سقف املقو�سة ،والعوار�ض املفرغة.
م�صنع دوجن ناي� ،إال �أن حجم العمل الكلي لكال
امل�صنعي بقي متوا�ضع ًا خالل العام .وت�سعى ال�شركة واجهت ال�شركة خالل عام  2010بع�ض ال�صعوبات
نّ
OHSAS
ب�سبب ت�أخر البدء يف تنفيذ العديد من امل�شاريع
لزيادة قدرتها الإنتاجية لتح�سني العمل يف الفرتة
يف اململكة العربية ال�سعودية .ونتيجة لذلك ،فقد
املقبلة .وقد فازت ال�شركة خالل العام بع�شرة
انخف�ضت �إيراداتها بن�سبة  %26فيما انخف�ض حجم
م�شاريع بارزة تراوحت يف حجمها من � 660إىل
 6.240طن مرتي من املنتجات احلديدية املختلفة ،الإنتاج بن�سبة  ،%37على الرغم من ثبات مبيعات
حيث كان ن�صف هذه امل�شاريع يف فيتنام فيما كانت ال�شركة �إىل �أ�سواق الت�صدير عند نف�س م�ستوى العام
ال�سابق.
البقية يف �سنغافورة والفلبني وماليزيا و�إندوني�سيا.

ح�صل م�صنع
الزامل للحديد
فيتنام يف هانوي
على �شهادة الأيزو
 14001لنظم
الإدارة البيئية،
و�شهادة “
”18001

كما وقعت ال�شركة خالل العام اتفاقية خا�صة با�سم
“ ”30 Operationمع �شركة ميت�سوي اليابانية
والتي �ست�سهم يف زيادة مبيعاتها بن�سبة  %30يف عام
 .2011ويف نوفمرب  ،2010ح�صل م�صنع الزامل

ورغم هذه الظروف ال�صعبة �إال �أن كانام �آ�سيا فازت
ب�أربعة م�شاريع بارزة خالل العام ،وهي م�شروع قاعة
املحا�ضرات يف جامعة الدمام يف اململكة العربية
ال�سعودية؛ وتوريد م�سطحات حديدية لكل من
املرحلة الثالثة من مطار الدوحة ومركز امل�ؤمترات
يف قطر� ،إ�ضافة �إىل ت�صنيع وتوريد دعامات الأ�سقف
املقو�سة لقاعات الألعاب الريا�ضية يف بع�ض املدار�س
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية.
كما قامت كانام �آ�سيا خالل العام ب�شراء بع�ض
املعدات ال�صناعية لتعزيز قدراتها الت�صنيعية ،يف
حني مت االنتهاء من كافة �إجراءات �شهادة الأيزو
لإدارة اجلودة ال�شاملة ،وتوقيع اتفاقية جديدة لتوزيع
منتجاتها يف العراق.
ت�سعى كانام �آ�سيا با�ستمرار للمحافظة على البيئة
وااللتزام باملعايري البيئية يف عملياتها ال�صناعية.
ومن هذا املنطلق� ،شاركت ال�شركة خالل العام
يف عدد من املعار�ض اخلا�صة باملباين اخل�ضراء
يف املنطقة ،كما �شاركت كمتحدث ر�سمي يف �أحد
امل�ؤمترات يف البحرين.
ومن املتوقع �أن يتم البدء يف تنفيذ العديد من
امل�شاريع التي ت�أجلت يف عام  2010خالل العام
املقبل ،مما �سيعزز من موقع كانام �آ�سيا وي�سهم يف
حتقيق املزيد من النمو لل�شركة يف عام .2011
12
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جمموعة منتجات
احلديد ال�صناعي

ا�ستكملت
وحدة الهياكل
الإن�شائية
الفوالذية
توريد وت�سليم
ما جمموعه
 20.200طن
مرتي من
احلديدية
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وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية يف
الزامل للحديد
ً
كان عام  2010متقلبا بالن�سبة لوحدة الهياكل
الإن�شائية الفوالذية ،حيث حققت الوحدة منواً
قيا�سي ًا يف حجم الطلبات التي ح�صلت عليها خالل
العام ،والتي جتاوز حجمها  112.900طن مرتي
من الهياكل الإن�شائية واملنتجات احلديدية الأخرى،
ولكنها �شهدت يف الوقت نف�سه تراجع ًا يف �إيراداتها
ومبيعاتها �إىل �أ�سواق الت�صدير وحجم الإنتاج.
وقد انخف�ضت �إيراداتها الإجمالية بن�سبة  %35عن
العام ال�سابق نتيجة انخفا�ض حجم الإنتاج ،وتراجع
م�ستويات �أ�سعار البيع ب�سبب طلبات العمالء� ،إىل
جانب تراجع الطلب على �أعمال الرتكيب .وقد �أدى
انخفا�ض مبيعات الوحدة �إىل �أ�سواق الت�صدير
بن�سبة � %53إىل تراجع حجم الإنتاج يف امل�صنع
بن�سبة  .%9ومع ذلك ،فقد ارتفع حجم �إنتاج الإدارة
الهند�سية بن�سبة  %14مقارنة بعام .2009
وخالل العام ،ا�ستكملت وحدة الهياكل الإن�شائية
الفوالذية توريد وت�سليم ما جمموعه 20.200
طن مرتي من الهياكل الإن�شائية احلديدية لثالثة
م�شاريع بارزة هي :م�شروع تو�سعة حمطة ال�شعيبة
لتوليد الطاقة الكهربائية ،ومركز البيانات الرئي�سي
ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وم�شاريع تنفيذ معامل
“جهار” و “�إيبال” للغاز يف �سوريا .وقد فازت
الوحدة خالل العام بخم�سة م�شاريع بارزة و�صل
حجمها الإجمايل �إىل نحو  83.964طن مرتي،

اثنان منها يف الإمارات العربية املتحدة وثالثة
م�شاريع يف اململكة العربية ال�سعودية .كما فازت
وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية خالل العام
مب�شاريع مهمة من عمالء جدد هم� :شركة “”STX
الكورية ،و�شركة اجلبيل لل�صناعات الكيميائية،
و�شركة ويتيكو ( ،)Weticoوهي من امل�شاريع البالغة
ال�صعوبة والتعقيد التي تتطلب قدرات هند�سية
وت�صنيعية عالية لتنفيذها.
وتعزيز ًا لعملياتها و�أن�شطتها ،قامت وحدة الهياكل
الإن�شائية الفوالذية خالل العام بتجديد جمموعة
من ال�شهادات املهمة ،مبا فيها ال�شهادات اخلا�صة
مبعايري الهياكل الإن�شائية احلديدية مع املعهد
الأمريكي للإن�شاءات املعدنية ( ،)AISCو�شهادة
الأيزو  9001لإدارة اجلودة ال�شاملة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ا�ستكملت �شركة �أرامكو ال�سعودية بنجاح
تدقيق ومراجعة نظام �إدارة اجلودة لوحدة الهياكل
الإن�شائية الفوالذية ،يف حني ح�صلت الوحدة على
املوافقة الالزمة لتوريد منتجاتها �إىل بع�ض امل�شاريع
التابعة ل�شركة “”Exxon and Worley Parsons
العاملية.
ت�سعى وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية با�ستمرار
لاللتزام مب�سئوليتها جتاه املجتمع ،خا�صة فيما
يتعلق مبوظفيها والبيئة املحيطة .وبالتايل ف�إن كافة
�أنظمة وعمليات وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية
تعمل وفق ًا ملعايري الأيزو  14001ومعايري “OHSAS
 ”18001املتعلقة بال�صحة والبيئة وال�سالمة املهنية.
كما ت�سعى للحد من النفايات الناجتة من عملياتها
ال�صناعية ،و�إعادة تدوير املواد غري الإنتاجية،
و�ضمان عدم وجود تلوث للهواء �أو حدوث �ضو�ضاء
عالية يف �أماكن العمل ،والتي متكنت خالل عام
 2010من تطبيقها بنجاح.
ومع فوزها مب�شاريع بارزة خالل عام  ،2010ف�إن
وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية تتطلع لعام 2011
مبزيد من الثقة والتفا�ؤل ،وال �سيما يف �أ�سواق اململكة
العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إىل
جانب الأ�سواق الأخرى املحتملة يف ال�شرق الأو�سط.
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بد�أت وحدة
الأبراج واجللفنة
الت�شغيل التجريبي
يف ال�صناعية
الثانية بطاقة
�إنتاجية قدرها
� 50ألف طن

وحدة الأبراج واجللفنة يف الزامل للحديد
قامت وحدة الأبراج واجللفنة خالل العام بزيادة
�إنتاجها بن�سبة  %3عن العام  .2009وعلى الرغم
من زيادة الإنتاج� ،إال �أن �إيراداتها تراجعت بن�سبة
 %32مقارنة بالعام ال�سابق نتيجة تراجع �أ�سعار البيع
ب�سبب طلبات العمالء يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع
حدة املناف�سة يف ال�سوق املحلية .فيما �سجلت الوحدة
منو ًا قيا�سي ًا يف مبيعاتها �إىل �أ�سواق الت�صدير بزيادة
ن�سبتها  %92عن العام ال�سابق.
ومتكنت الوحدة خالل العام من دخول ثالثة �أ�سواق
خارجية جديدة ،وهي تنزانيا وجنوب �أفريقيا
و�أ�سرتاليا ،يف حني عاودت الدخول بنجاح �إىل ثالثة
�أ�سواق �سابقة وهي �سريالنكا واملغرب و�إثيوبيا.
وتعد هذه اخلطوة من الإ�سرتاتيجيات املهمة ،حيث
�أ�سهمت يف فوز وحدة الأبراج واجللفنة مب�شاريع
بارزة يف خم�سة من هذه البلدان ،ومن املحتمل �أن
يتم تعيني ممثلني حمليني للوحدة يف تلك الدول.
على ال�صعيد املحلي ،فازت وحدة الأبراج واجللفنة
ب�أكرب طلبية يف تاريخ ال�شركة ،والتي ت�شمل ت�صنيع
وتوريد  825برج ًا حديدي ًا جهد � 380ألف فولت
مزدوج الدائرة مل�شروع خط نقل الطاقة الهوائي
الرابط بني منيفة – القي�صومة ،والذي تقوم �شركة
املقاوالت الوطنية بتنفيذه ل�صالح ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء – منطقة �أعمال املنطقة ال�شرقية.
كما عززت الوحدة �أعمالها من خالل اعتمادها
كمورد معتمد من قبل كل من �شركة بابكوك
( )Babcockالعاملية الربيطانية ،و�شركة بابكوك

خلطوط نقل الطاقة يف جنوب �أفريقيا ،و�شركة
�أمرييكان �إليكرتيكال باور يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،و�شركة ترانز باور يف نيوزيلندا ،و�شركة
تنزانيا لإمدادات الطاقة ،و�شركة نفط الكويت.
ويف �شهر يوليو ،بد�أت وحدة الأبراج واجللفنة
الت�شغيل التجريبي يف م�صنعها الثاين للجلفنة يف
املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام بطاقة �إنتاجية
قدرها � 50ألف طن �سنوي ًا .وقد مت جتهيز امل�صنع
اجلديد ب�أحدث املعدات والتقنيات املتطورة،
كما روعي يف ت�صميمه كافة جوانب الأمن
وال�سالمة ليكون متوافق ًا مع �أعلى املعايري البيئية
الدولية .وي�أتي �إن�شاء هذا امل�صنع �ضمن اخلطط
الإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها ال�شركة يف التو�سع
واالنت�شار ،حيث �سي�سهم م�صنع اجللفنة اجلديد
يف زيادة طاقة اجللفنة مل�صانع ال�شركة لت�صل �إىل
� 75ألف طن �سنوي ًا ،وزيادة الرتكيز على امل�شاريع
الكبرية يف قطاع خطوط نقل الطاقة واالت�صاالت.
كما ت�ضمن هذه الإ�سرتاتيجية تقلي�ص النفقات
العامة لوحدة الأبراج واجللفنة وتعزيز قدرتها لتكون
�أكرث تناف�سية يف الفرتة املقبلة.
وحدة معدات املعاجلة يف الزامل للحديد
حققت وحدة معدات املعاجلة منو ًا قيا�سي ًا يف حجم
الإنتاج خالل عام  2010بزيادة قدرها  %100عن
العام ال�سابق ،وذلك ب�سبب ارتفاع الطلب املحلي
وخا�صة من م�شروع م�صفاة اجلبيل للت�صدير .وقد
قامت الوحدة بتوريد حمولة قيا�سية خالل العام
بلغت  6.000طن ًا.
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وحدة معدات
املعاجلة تتطلع
بكل ثقة نحو
عام 2011

وعلى الرغم من هذه الزيادة يف الإنتاج� ،إال �أن
�إيراداتها انخف�ضت بن�سبة  ٪14عن العام ال�سابق
ب�سبب ارتفاع حدة املناف�سة من قبل ال�شركات
ال�صناعية الكورية ،والت�أخر يف ا�ستالم املوافقة
من ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية بخ�صو�ص م�شروع ر�أ�س الزور ال�صناعي.
كما �شهدت مبيعات الوحدة �إىل �أ�سواق الت�صدير
انخفا�ض ًا بن�سبة  %25ب�سبب الرتكيز على �أ�سواق
اململكة وت�شغيل امل�صنع بطاقته الق�صوى.
وتعزيز ًا لقدراتها الت�صنيعية ،قامت الوحدة برتكيب
�آلة تثقيب لل�صفائح املعدنية تعمل بالتحكم الرقمي،
�إىل جانب معدات �صناعية �أخرى يف امل�صنع ،كما
ح�صلت على �شهادة الأيزو  9001لإدارة اجلودة
ال�شاملة .وقد قامت وحدة معدات املعاجلة خالل
العام برتكيب وا�ستعرا�ض �إمكانيات �آلة لف احلديد
اجلديدة لديها ،والتي ميكنها لف ال�صفائح
الفوالذية على البارد ب�سماكات عالية ت�صل �إىل
 250مم ،مما �أدى �إىل ح�صول الزامل للحديد على
موافقة �شركة �أرامكو ال�سعودية لتوريد �ألواح فوالذية
ب�سماكة  200مم.
وجتدر الإ�شارة �إىل منح وحدة معدات املعاجلة
خالل العام م�شروعني بارزين ،هما م�شروع ت�صميم
وت�صنيع وتوريد �أفران حرارية �آلية مبوا�صفات
خا�صة ال�ستخدامها يف م�شروع م�صفاة ينبع
للت�صدير من �شركة برتوكيم الزامل ،وت�صنيع
وتوريد �أوعية �ضغط فوالذية لكل من م�شروع معمل
الغاز يف وا�سط وم�شروع حمطة ال�شعيبة لتوليد
الكهرباء ب�سماكة  159مم.
ت�سعى وحدة معدات املعاجلة با�ستمرار لاللتزام
مب�سئوليتها جتاه املجتمعات التي تعمل فيها .وقد
جتلى ذلك يف عام  2010من خالل قيامها بت�صميم
مكثف ل�صالح جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،

�إ�ضافة �إىل تعيني  53موظف ًا �سعودي ًا من بينهم �سبعة
خريجني جامعيني واثنني من ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
ومع فوزها بعدد من امل�شاريع اجليدة يف اململكة
العربية ال�سعودية يف نهاية العام ،ف�إن وحدة معدات
املعاجلة تتطلع بكل ثقة نحو عام  2011لتحقيق
املزيد من النمو والتقدم.
�إدارة حلول املباين احلديدية يف
الزامل للحديد
تقوم �إدارة حلول املباين احلديدية ب�إنتاج الألواح
املح�صورة ( )sandwich panelsومكونات املباين
احلديدية ،ومقرها يف الدمام باململكة العربية
ال�سعودية.
�شهدت �أ�سواق �إدارة حلول املباين احلديدية خالل
عام  2010تباط�ؤ ًا كبري ًا� ،إىل جانب تزايد املناف�سة
ال�شديدة من قبل امل�صنعني الإقليميني من خمتلف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وخا�صة من دولة
الإمارات العربية املتحدة ،والذي �ساهم يف تراجع
�أ�سعار البيع ب�شكل ملحوظ يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وعلى الرغم من ذلك� ،إال �أن �إدارة حلول املباين
احلديدية متكنت من زيادة �إيراداتها بن�سبة  %7عن
العام ال�سابق نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج بن�سبة .%23
كما انخف�ضت مبيعاتها �إىل �أ�سواق الت�صدير بن�سبة
 %30ب�سبب قرار ال�شركة الإ�سرتاتيجي تركيز جهود
مبيعاتها على �أ�سواق اململكة العربية ال�سعودية حيث
كان حجم الطلب مرتفع ًا .ومع ذلك ،فقد قامت
ال�شركة خالل العام بت�صدير منتجاتها �إىل عدد من
البلدان اخلارجية �شملت ليبيا ،وتنزانيا ،ونيجرييا،
وال�سودان ،وم�صر.
وقد رفعت ال�شركة حجم �إنتاجها خالل العام نتيجة
فوزها بعدد من امل�شاريع الكبرية ،وتنامي الطلب
على منتجات ال�شركة يف م�صر بحيث و�صل �إىل
نحو � ،%20إىل جانب تلبية متطلبات �شركات املباين
احلديدية الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ولتعزيز �أن�شطتها احلالية ،قامت �إدارة حلول املباين
احلديدية خالل العام بت�شغيل خط �إنتاج جديد
للرباويز واملنتجات احلديدية املختلفة ،بالإ�ضافة
�إىل افتتاح مكتب مبيعات جديد يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية .كما مت �إجراء تعديالت رئي�سية على
خطوط الإنتاج احلالية لتعزيز اجلودة والإنتاجية يف
امل�صنع.

�أند كاري” يف القاهرة مب�صر� ،إ�ضافة �إىل م�شروع
ا�ستبدال ال�صفائح احلديدية كاملة مل�صانع اجلميح
لتعبئة املرطبات يف كل من الريا�ض والق�صيم.

ت�سعى �إدارة حلول املباين احلديدية با�ستمرار �إىل
حتقيق الريادة يف جمال حماية البيئة .ولتحقيق
هذه الغاية ،قامت ال�شركة يف نهاية العام بتوقيع
اتفاقية تعاون تقني مع �شركة “باي �سي�ستمز
وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها ال�شركة خالل بريل” ( ،)BaySystems Pearlالذراع الإقليمي
لـ�شركة “باير ماترييال �ساين�س” (Bayer
عام  ،2010م�شروع �إنتاج ال�صفائح و�ألواح الأ�سقف
 )MaterialScienceاملتخ�ص�ص يف جمال �أنظمة
املعدنية مل�صنع حام�ض الفو�سفوريك التابع ل�شركة
البويل يوريثان يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وذلك
معادن يف ر�أ�س الزور؛ و�إنتاج ال�صفائح والألواح
لإنتاج �ألواح البويل يوريثان العازلة للحرارة ،وتعزيز
املح�صورة والأعمال الهند�سية الأخرى لكل من
حمطة توليد الكهرباء العا�شرة يف الريا�ض وحمطة حلول املباين اخل�ضراء للمباين التجارية با�ستخدام
املنتجات البيئية امل�ستدامة .كما ت�سعى �إدارة حلول
توليد الكهرباء يف الق�صيم؛ وتوريد وتركيب مبنى
حديدي مغلق مل�شروع �شركة جرنال �إلكرتيك لتطوير املباين احلديدية �إىل �إزالة املواد امل�ستنفذة لطبقة
الأوزون ب�شكل تدريجي من عملياتها ال�صناعية
البنية التحتية يف الدمام؛ و�إنتاج وتوريد الألواح
وا�ستبدالها مبواد ومنتجات غري �ضارة بالبيئة.
ال�سقفية والألواح املح�صورة ملركز “ماكرو كا�ش
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ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شرق) ،وال�شركة
ال�سعودية للحديد وال�صلب (حديد) ،وكالهما
�شركات تابعة ل�سابك يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
ويف نهاية العام� ،أجرت ال�شركة مفاو�ضات مع �شركة
�إيطالية لتمكينها من تويل امل�شاريع الكهربائية
بهدف تو�سيع نطاق �أعمال ال�شركة .كما تخطط
ال�شركة لت�أ�سي�س ور�شة جديدة لها يف مدينة اجلبيل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع منتجات �إدارة حلول
املباين احلديدية م�صنوعة من مواد قابلة لإعادة
التدوير بن�سبة  ،%100ما ي�سهم يف حفظ الطاقة.

�إن �إدارة
حلول املباين
احلديدية يف
و�ضع جيد ي�ؤهلها
لال�ستفادة
الكاملة من
الفر�ص املتاحة

ومع انق�ضاء عام  ،2010ارتفعت حدة املناف�سة
يف الأ�سواق املحلية والإقليمية ،حيث من املتوقع
�أن ت�ستمر كذلك يف عام  .2011ومع ذلك ،ف�إن
�إدارة حلول املباين احلديدية يف و�ضع جيد ي�ؤهلها
لال�ستفادة الكاملة من الفر�ص املتاحة ،ال �سيما يف
�أ�سواق اململكة العربية ال�سعودية� ،إىل جانب �أ�سواق
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع
ال�صناعية املحدودة
تعمل �شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع
ال�صناعية املحدودة من مقرها يف مدينة الدمام يف
جمال ال�صيانة والت�شغيل ،وخا�صة لأجهزة املبادالت
احلرارية .وقد حققت ال�شركة يف عامها الت�شغيلي
الأول منو ًا قيا�سي ًا يف �إيراداتها بزيادة قدرها %200
عن عام .2009
وقد فازت ال�شركة خالل العام بعقدين طويلني
الأجل من �شركة �أرامكو ال�سعودية .وتراوحت مدة
هذه العقود ما بني ثالث وخم�س �سنوات ،حيث
يت�ضمن العقد الأول �صيانة وت�شغيل �أجهزة املبادالت
احلرارية ،فيما يت�ضمن العقد الثاين حماية
واحلفاظ على املعدات فئة  .19كما فازت ال�شركة
خالل العام مب�شروعني بارزين لتوفري خدمات
�صيانة وت�شغيل �أجهزة املبادالت احلرارية لكل من
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و�ست�سهم امل�شاريع التي فازت بها �شركة الزامل
لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية خالل العام يف
حتقيق املزيد من النمو والنجاح وتعزيز �أعمالها يف
عام .2011
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة
بد�أت �شركة برتوكيم الزامل ن�شاطها يف عام .2010
وجنحت ال�شركة خالل العام بالفوز بعقدين بارزين،
حيث يت�ضمن العقد الأول ت�صميم و�إنتاج فرن
حراري ب�سعة  800طن ًا مل�صفاة الريا�ض النفطية
التابعة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،فيما يت�ضمن العقد
الثاين ت�صميم وت�صنيع وتوريد �أفران حرارية �آلية
مبوا�صفات خا�صة ل�شركة تكنيكا�س ريونيدا�س
الأ�سبانية ال�ستخدامها يف م�شروع م�صفاة ينبع
للت�صدير.

قطاع
تكييــف الهواء
مكيفات الزامل
ارتفعت �إيرادات مكيفات الزامل بن�سبة  ،%3كما
ارتفعت �أرباحها بن�سبة  %69يف عام .2010
وجنحت وحدة املكيفات املركزية يف زيادة �صايف
�أرباحها بن�سبة  %15مقارنة بالأرباح املحققة يف
عام  2009نتيجة ارتفاع حجم الطلبات وامل�شاريع
خالل العام ،والتي كان من �أبرزها توريد وحدات
تكييف مدجمة مل�شروع قطار امل�شاعر املقد�سة يف
مكة املكرمة ،وتوريد �أجهزة تكييف حلوايل 200
مدر�سة يف خمتلف �أنحاء اململكة� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع
تكييف املباين ال�سكنية يف كل من جامعة امللك
في�صل والهيئة امللكية للجبيل وينبع .كما ت�ضمنت
�أبرز م�شاريع ال�شركة ت�صنيع وتوريد �أجهزة تكييف
مركزية ووحدات مناولة الهواء مزدوجة اجلدران
�إىل كل من جامعة امللك �سعود وجامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن يف الريا�ض وحمطة رابغ لتوليد
الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع وتوريد مربدات
ووحدات مناولة الهواء و�أجهزة تكييف مركزية
مل�شروع �إن�شاء م�ست�شفى �شرق الريا�ض العام ب�سعة
� 300سرير.
من جهة �أخرى ،حققت وحدة مكيفات الغرف منو ًا
جيد ًا يف �أرباحها خالل العام نتيجة ارتفاع حجم
الطلب على منتجاتها يف �أ�سواق اململكة العربية
ال�سعودية والأ�سواق اخلارجية ،والتي كان من �أبرزها
توريد �أجهزة تكييف جمز�أة (�سبليت) �إىل 200
مدر�سة يف اململكة بوا�سطة �شركة مقاوالت �صينية؛
وتوريد �أجهزة تكييف جمز�أة �أي�ض ًا �إىل وزارة الرتبية
والتعليم؛ وتوريد مكيفات �شباك ووحدات تكييف
جمز�أة �إىل كل من وزارة ال�صحة و�إدارة �أمن احلدود
ال�سعودية.

املنتجات اجلديدة
يف �شهر نوفمرب� ،أطلقت وحدة املربدات بال�شركة
مربدات ( )chillersجديدة تعمل ب�ضواغط هواء
لولبية عالية اجلودة وهي متوافرة ب�سعات تربيدية
ترتاوح من � 50إىل  500طن تربيد ،وت�ستخدم
ترددات بوترية متغرية لتغيري تردد �ضاغط الهواء
بني  30و  60هرتز .وقد اجتازت هذه املربدات
بنجاح كافة املتطلبات ال�صارمة ملختربات “�أندر
رايرتز” العاملية ( )ULلتحقيق �أعلى معايري الأمان

ارتفعت �أرباحها
بن�سبة  %69يف
عام 2010
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حققت الزامل
كوول كري منو ًا
ملحوظ ًا يف
�أعمالها خالل
عام  2010بزيادة
قدرها %16

وال�سالمة .ويف نف�س الفرتة� ،أطلقت وحدة املكيفات بنظام هاتف مطور من �شركة �سي�سكو العاملية لتقدمي
املركزية �أجهزة تربيد هوائية التربيد ،فيما �أطلقت جمموعة متنوعة من املزايا الهامة والقوية مبا يف
وحدة املربدات يف وقت الحق �سل�سلة جديدة من
ذلك التوزيع الآيل للمكاملات الواردة ،وحتويلها بنا ًء
املربدات با�سم “�أكوات�شل” ( )AquaChillلت�ضاف على اخليارات الآلية ،وتنظيم عمليات اال�ستقبال
�إىل منتجات ال�شركة من �أجهزة مربدات املياه
واالنتظار والرد الآيل للمكاملات .كما يت�ضمن النظام
املربدة بالهواء .وت�ستخدم املربدات اجلديدة �ضا
خدمات تنظيم وحتليل البيانات وعر�ضها بطريقة
غط هواء حلزوين واحد �أو �أكرث يف نف�س الوحدة،
مبا�شرة ،وتقدمي التقارير الدورية والتاريخية ،والرد
وهي متوافرة ب�سعات تربيدية ترتاوح من � 10إىل
الآيل التفاعلي� ،إىل جانب نظام التكامل احلا�سوبي
 190طن تربيد.
الهاتفي ومعاجلة املكاملات.
كما قامت مكيفات الزامل خالل العام بتطوير
�سل�سلة جديدة من مربدات املياه املتطورة (Process

 )Cooling Chillersامل�صممة للأغرا�ض
ال�صناعية وذلك لتلبية احتياجات جمموعة وا�سعة
من القطاعات والعمالء ،واملتوافرة ب�سعات تربيدية
ترتاوح من � 10إىل  1.000طن تربيد ،بالإ�ضافة
�إىل �إطالق �أجهزة تكييف �صندوقية مدجمة جديدة
من �سل�سلة “ ”PAب�سعات ترتاوح من � 3إىل 5
�أطنان تربيد ،والتي جتمع بني �أحدث التطورات
يف تقنيات التحكم البيئي والهند�سة الت�صنيعية
املتقدمة لتقدمي �أجهزة بخيارات جديدة لتكييف
الهواء يف املباين ال�سكنية والتجارية والأبراج �أو
املباين التي متلك م�ساحة �ضيقة �أو حمدودة جد ًا
لتثبيت الوحدات اخلارجية ،والتي تتطلب وحدات
تكييف عالية الأداء و�صغرية احلجم يف الوقت ذاته.
ويف تطور مت�صل ،د�شنت مكيفات الزامل خالل
العام مركز االت�صال اجلديد واملطور خلدمة
العمالء ،وهو مركز متكامل ي�ستخدم �أحدث
التقنيات املتوافرة لتقدمي خدمات العمالء بجودة
عالية وتعزيز ثقة عمالء كل من مكيفات الزامل
والزامل كوول كري يف اململكة العربية ال�سعودية يف
اخلدمات التي تقدمها ال�شركة .وقد زود املركز
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امل�ستقبل
على الرغم من الظروف ال�صعبة التي مرت بها
الأ�سواق الإقليمية والعاملية يف العامني املا�ضيني� ،إال
�أن مكيفات الزامل تتطلع بكل ثقة لتحقيق املزيد من
النمو والنجاح ،خا�صة مع �إطالق ال�شركة منتجات
جديدة ومبتكرة وح�صول منتجاتها على �شهادات
عاملية� ،إىل جانب ظهور بوادر تعايف االقت�صاد
العاملي وعودة االنتعا�ش والنمو للأ�سواق املحلية
بف�ضل اال�ستثمارات املرتقبة يف البنى التحتية.
الزامل كوول كري
حققت الزامل كوول كري منو ًا ملحوظ ًا يف �أعمالها
خالل عام  2010بزيادة قدرها  %16عن العام
ال�سابق ،وذلك نتيجة فوزها بعدد كبري من امل�شاريع،
والتي كان من �أبرزها م�شروع توريد وتركيب
وت�شغيل و�إحالل �أنظمة التكييف يف م�ست�شفى النور
التخ�ص�صي مبكة املكرمة؛ وم�شروع حمطة التنا�ضح
العك�سي بجدة؛ وم�شروع الإ�شراف على الأعمال
الكهروميكانيكية لأجهزة التكييف والتربيد يف ور�شة
�صهر املعادن التابعة لل�شركة ال�سعودية للحديد
وال�صلب (حديد) يف مدينة اجلبيل ال�صناعية؛
وم�شروع ا�ستبدال املربدات يف مقر احلر�س الوطني
يف ديراب؛ وم�شروع توريد وتركيب �أجهزة تكييف
يف كل من م�صنع احلديد وال�صلب يف مدينة جازان
االقت�صادية وم�صفاة اجلبيل للت�صدير؛ و�أخري ًا
عقد خدمات الت�صليح وال�صيانة لأجهزة التكييف
املختلفة يف �سبعة مواقع ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.

ال�شركة
الرائدة
يف حماية
البيئة :فئة
تكييف الهواء

العالمات التجارية اجلديدة
جيوكليما
وا�صلت جيوكليما منوها خالل العام ،وحازت معايري يف �شهر يوليو ،قامت ال�شركة
اجلودة البيئية العالية التي ت�أخذ بها ال�شركة تقدير ًا بت�سجيل منتجاتها اجلديدة من
العالمة التجارية “،”ResisTec
وا�سع ًا مرة �أخرى �إذ اختريت املربدات “توربو
وهي طالءات عالية اجلودة
مايزر  ”2التي تنتجها ال�شركة ك�أف�ضل مربدات
�صديقة للبيئة ،وذلك خالل م�ؤمتر جوائز املنتجات والأداء ملقاومة الت�آكل مت ت�صميمها
العالية الأداء وغري ال�ضارة بالبيئة لعام  ،2010الذي خ�صي�ص ًا لال�ستخدام يف منتجات
ومكونات �أجهزة التكييف املختلفة.
نظمه املعهد امل�ؤ�س�س ملهند�سي خدمات املباين يف
وطورت هذه الطالءات مبقاومة
اململكة املتحدة .وقد �سبق لل�شركة �أن ح�صلت على
جائزة “ال�شركة الرائدة يف حماية البيئة :فئة تكييف عالية للت�آكل حلماية �أجهزة التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء ،وامل�ساعدة يف خف�ض تكاليف ت�شغيل
الهواء” وجائزة “التميز يف التعاون البيئي للعام
وا�ستهالك الأجهزة ،وتوفري خيارات جديدة للعمالء
 .”2009وتعد هذه اجلوائز مبثابة اعرتاف دويل
بجودة و�أداء منتجات جيوكليما ،كما ت�ضع ال�شركة يف الختيار منتجات وخدمات عالية اجلودة ت�سهم يف
رفع الإنتاجية وخف�ض التكاليف.
مقدمة م�صنعي وموردي هذه املنتجات يف العامل.
على �صعيد �آخر ،فازت جيوكليما خالل العام
مب�شروع تكييف مركز البيانات التابع لبنك باركليز �شركة الزامل هد�سون املحدودة
الربيطاين ال�شهري يف مقاطعة بريك�شاير الربيطانية� .شهدت �شركة الزامل هد�سون يف عامها الت�شغيلي
ويت�ضمن العقد توريد وتركيب خم�سة مربدات توربو الأول منو ًا ملحوظ ًا يف �أعمالها على ال�صعيدين
مايزر ( )Turbomiserمن �إنتاج جيوكليما بطاقة املحلي والدويل ،خا�صة يف جمال اخلدمات والأعمال
�إجمالية تبلغ حوايل  400طن تربيد .وقد مت تزويد املتخ�ص�صة.
كل مربد مب�ضخة خا�صة لغاز التربيد ،و�صمم للعمل
بكفاءة عالية ومب�ستوى �ضجيج منخف�ض جد ًا.
وقد فازت ال�شركة بعدة م�شاريع بارزة خالل العام،
�شملت توريد �أجهزة املبادالت احلرارية املربدة
�شهادات املنتجات
بالهواء لكل من م�شروع �إنتاج الوقود النظيف
�إن مكيفات الزامل هي واحدة من �أوىل ال�شركات
ل�شركة م�صفاة �أرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة
التي ُمنحت �شهادة اجلودة يف �إطار برنامج تر�شيد (�سامرف) غربي اململكة العربية ال�سعودية و�شركة
الطاقة للهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات
�شل ماليزيا؛ وم�شروع تركيب �أجهزة خدمية رئي�سية
واملقايي�س ،حيث مت اعتماد  35منوذج ًا ملكيفات
مل�صفاة اجلبيل للت�صدير؛ وم�شروع التعديل التحديثي
ال�شباك و  16منوذج ًا لوحدات التكييف املجز�أة.
لأجهزة املبادالت احلرارية املربدة بالهواء لل�شركة
بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،منحت ع�شر وحدات ملف
العربية للبرتوكيماويات (برتوكيميا) يف مدينة
التربيد واملروحة لتربيد املياه �شهادة “يوروفنت”
اجلبيل ال�صناعية؛ بالإ�ضافة �إىل توقيع اتفاقية �شراء
( )Euroventالأوروبية بعد اجتيازها االختبارات
خا�صة ملدة ع�شر �سنوات مع �شركة �أرامكو ال�سعودية
واملعايري ال�صارمة املتعلقة بال�سعة وتدفق الهواء
لتوريد الأنابيب املزعنفة (.)finned tubes
وم�ستوى ال�ضجيج للوحدة.
كما عززت ال�شركة من كفاءتها الت�شغيلية من خالل
تركيب معدات �صناعية جديدة متطورة .و�شملت
هذه املعدات �آالت تثقيب الزعانف عالية ال�سرعة،
وماكينة جديدة للكب�س والتثقيب ن�صف القطري،
�إ�ضافة �إىل �آالت ملعاجلة املعادن با�ستخدام تقنيات
اللحام املتطورة .كما ح�صلت ال�شركة خالل العام
على �شهادة الأيزو  9001لإدارة اجلودة ال�شاملة،
و�شهادة اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني
(� ،)ASMEإ�ضافة �إىل بع�ض ال�شهادات اخلا�صة
باملقايي�س واملعايري الدولية.
وتتطلع �شركة الزامل هد�سون لتحقيق املزيد من
النمو والنجاحات يف العام املقبل.
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قطاع
الزجاج
الزامل للزجاج
تعر�ضت �صناعة الزجاج يف اململكة العربية ال�سعودية
خالل عام � 2010إىل تغريات رئي�سية يف بنيتها
نتيجة التباط�ؤ االقت�صادي وانعكا�سات الأزمة املالية
العاملية على �أ�سواق املنطقة� ،إىل جانب دخول بع�ض
ال�شركات الإقليمية املناف�سة �إىل �أ�سواق اململكة.
وكانت النتيجة بالتايل تخفي�ض التكاليف ب�شكل كبري
ل�ضمان البقاء واملناف�سة يف ظل الأو�ضاع ال�صعبة
لل�سوق .وعلى الرغم من ذلك� ،إال �أن �إيرادات
الزامل للزجاج انخف�ضت بن�سبة  %16.3فقط مقابل
الإيرادات املحققة يف عام .2009
وقد ح�صلت الزامل للزجاج خالل العام على
 22طلبية ،منها ثماين طلبيات من اخلارج ،و�سبع
طلبيات من الكويت ،وطلبية واحدة من قطر .وكانت
�أغلبية هذه الطلبيات� ،أي بن�سبة  ،%92متعلقة
بالزجاج املقوى واملتعدد ال�صفائح ،مما �شجع
ال�شركة على زيادة جهودها للح�صول على طلبيات
جديدة ملنتجاتها الأخرى بهدف تعزيز الإنتاجية
والربحية وحت�سني اجلودة.
ونظر ًا لل�صعوبات احلالية التي تواجهها ال�شركات
املنتجة للأملونيوم والزجاج يف الأ�سواق ،فقد اتخذت
ال�شركة قرار ًا �إ�سرتاتيجي ًا ب�إقامة �شراكات وحتالفات
حمددة مع �شركاء مميزون ،مثل عمالء ال�شركة
الرئي�سيني ،و�إعادة تنظيم الأعمال لتقدمي جمموعة
من اخلدمات املتكاملة.
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قطاع املواد
العازلة
�أفيكو:
�أف�ضل م�صنع
للمواد العازلة
يف العامل

ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو)
حققت ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو) يف الدمام خالل
عام  2010منو ًا جيد ًا ،حيث ارتفعت �إيراداتها بن�سبة
 %3.5فيما ارتفع حجم الإنتاج بن�سبة  %2عن العام
ال�سابق .من جهة �أخرى ،انخف�ضت مبيعات ال�شركة
�إىل �أ�سواق الت�صدير بن�سبة  %4مقارنة بالعام ال�سابق
ب�سبب �إعطاء الأولوية لل�سوق املحلية ،حيث ح�صلت
ال�شركة على طلبات كبرية لتوريد منتجاتها �إىل كل
من جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ومركز
امللك عبداهلل املايل يف الريا�ض.
ويف �شهر �أغ�سط�س ،بد�أت �أفيكو بالعمل على �إن�شاء
امل�صنع الثاين لها لإنتاج املواد العازلة من ال�صوف
ال�صخري بطاقة  20.000طن �سنوي ًا.
كما جددت ال�شركة خالل العام كافة �شهادات الأيزو
للجودة ال�شاملة ،وال�شهادات املتعلقة بال�صحة والبيئة
وال�سالمة املهنية� ،إ�ضافة �إىل �شهادة الإدارة العامة
للدفاع املدين.
وتقدير ًا لالهتمام الكبري الذي توليه �أفيكو للبيئة،
فقد اختريت ال�شركة “�أف�ضل م�صنع للمواد العازلة
يف العامل” يف عام  ،2010وذلك يف م�ؤمتر ومعر�ض
العزل العاملي اخلام�س الذي �أقيم يف العا�صمة
الربيطانية لندن .كما مت تكرميها الحق ًا من قبل
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء نظري م�ساهمتها املميزة
يف خف�ض الأحمال الكهربائية خالل فرتة الذروة
ل�صيف عام .2010
ويف �إطار الر�ؤيا امل�ستقبلية ،تتطلع �أفيكو لتحقيق
املزيد من النمو والنجاح ،خا�صة بعد ا�ستكمال
م�صنعها الثاين وبدء الإنتاج يف العام املقبل.
�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
املحدودة
جنحت �شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
يف عامها الت�شغيلي الأول يف �إنتاج جمموعة
وا�سعة من املنتجات التي ت�ستهدف خمتلف �أ�سواق
ال�شرق الأو�سط.
كما ح�صلت ال�شركة على اعتماد “ ”FMللمعايري
الدولية ملنتجاتها� ،إ�ضافة �إىل �شهادات الإدارة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة والإدارة العامة
للدفاع املدين.
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ح�صلت
ال�شركة
خالل العام
على �شهادة
الأيزو 9001
لإدارة اجلودة
ال�شاملة

قطـــــاع
ال�صناعات
اخلر�سانية
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية املحدودة
قامت �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية (رانكو الزامل) برفع �إنتاجها خالل
العام ولكن لي�س بطاقتها الكاملة ،وذلك نتيجة
لعدد من ال�صعوبات التقنية يف الت�صنيع ،والتي مت
جتاوزها بنجاح قبل نهاية العام .وعلى الرغم من
ارتفاع حجم الإنتاج� ،إال �أن �إيرادات ال�شركة �شهدت
تراجع ًا بن�سبة  %10.9عن العام ال�سابق.

�سي�ستخدم نظام �إنتاج �آيل متطور .كما وا�صلت
ال�شركة �أعمال التطوير يف م�صنعها احلايل لدمج
بع�ض الآالت واملعدات الت�صنيعية اخلا�صة بتقطيع
وثني ال�صلب� ،إ�ضافة �إىل دمج وتكامل خطوط �إنتاج
وخلط اخلر�سانة مبعدات ال�صب والتوزيع.

وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها �شركة رانكو
الزامل يف عام  ،2010م�شروع وقف جامعة امللك
�سعود بالريا�ض؛ واملرحلة الأوىل والثانية من م�شروع
�إن�شاء جامعة جنران؛ وم�شروع جامعة الق�صيم؛
وم�شروع م�ست�شفى جازان؛ وم�شروع �إن�شاء مبنى
وقد بد�أ م�صنع ال�شركة اجلديد للكتل اخلر�سانية
املفرغة ،واملزود ب�ستة خطوط �إنتاج ل�صب اخلر�سانة ل�شركة �أ�سعد �سعيد للمقاوالت يف منطقة ر�أ�س الزور.
كما ح�صلت ال�شركة خالل العام على �شهادة
بطول  150مرت ًا لكل خط� ،إنتاجه يف �أوائل العام،
الأيزو  2008 : 9001لإدارة اجلودة ال�شاملة.
فيما بد�أت ال�شركة ب�إن�شاء م�صنع جديد والذي
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اخلدمات
املركزية وامل�شرتكة
مقدمة

وا�صلت اخلدمات املركزية وامل�شرتكة خالل عام
 2010جهودها لدعم ومتابعة التنفيذ الفعال
لكافة اخلدمات الأ�سا�سية على امل�ستويات الإدارية
والت�شغيلية واخلدمات امل�ساندة لل�شركات ووحدات
العمل يف الزامل لل�صناعة.
�إدارة التدقيق الداخلي
انطالق ًا من دورها الرئي�سي يف تقليل املخاطر
وحتديد �أوجه الق�صور يف خمتلف الإجراءات ونقاط
ال�ضعف يف الرقابة الداخلية التي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل حدوث عمليات غري قانونية يف ال�شركة ،قامت
�إدارة التدقيق الداخلي خالل عام  2010با�ستعرا�ض
ومراجعة العمليات اخلا�صة ب�أن�شطة كافة قطاعات
الزامل لل�صناعة ،وذلك من خالل �إجراء 108
عمليات تدقيق ومراجعة �شاملة ،و�إعداد � 9سيا�سات
و�إجراءات تتعلق بالعمليات والإجراءات املالية
والت�شغيلية وال�ضوابط الداخلية يف ال�شركة .وقد
نتج عن ذلك  117تقرير ًا تت�ضمن  1.394تو�صية
لتح�سني الكفاءة الت�شغيلية وخف�ض التكاليف وتعزيز
الرقابة الداخلية.

املوارد الب�شرية
نفذت �إدارة املوارد الب�شرية يف الزامل لل�صناعة
خالل العام مبادرة خا�صة با�سم “نادي املوظفني
املميزين” بهدف تقدير جهود املوظفني املميزين
على م�ستوى الإدارات املختلفة يف قطاعات ال�شركة
ومكاف�أتهم.
وقد قامت �إدارة املوارد الب�شرية بن�شر �سيا�سات
املوارد الب�شرية التي متت مراجعتها واعتمادها من
قبل الإدارة العليا على البوابة الإلكرتونية الداخلية
لل�شركة بهدف �إر�شاد وتوجيه جميع املوظفني .كما
�شاركت يف درا�سة معيار املقارنة للرواتب يف اململكة
العربية ال�سعودية التي �أجرتها �شركة اال�ست�شارات
الإدارية العاملية “هاي جروب” .كما �أجرت الإدارة
امل�سح اال�ستبياين ال�سنوي للموظفني خالل الربع
الأخري من العام.
من جهة �أخرى ،نظمت �إدارة املوارد الب�شرية خالل
العام برناجم ًا تدريبي ًا حول �إدارة الأداء الوظيفي لـ
 40مدير ًا من خمتلف قطاعات الزامل لل�صناعة،
وذلك بهدف توفري املعرفة العملية لتحديد وو�ضع
الأهداف وقيا�س فعالية الأداء الوظيفي.
التدريب والتطوير
حر�صت الزامل لل�صناعة خالل العام على توفري
�أف�ضل الربامج التدريبية واملهنية ملوظفيها مبا ي�سهم
يف �صقل مهاراتهم العملية والوظيفية .ومت جتميع
البيانات اخلا�صة بكافة الربامج التدريبية ،مبا
فيها برامج التدريب على ر�أ�س العمل ،يف نظام �آيل
متطور .كما قامت �إدارة التدريب بالإ�شراف على
�إن�شاء معهد التدريب اجلديد لل�شركة يف الدمام.
وخالل العامُ ،منح معهد الزامل للتدريب ال�صناعي
اعتماد م�ؤ�س�سة �إدك�سل الربيطانية (،)Edexcel
وهي جهة دولية مقرها لندن متنح امل�ؤهالت املهنية،
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�إىل �أن نظام �إدارة �سل�سلة الإمداد الداخلية قد �سبق
تطبيقه قبل عدة �سنوات يف �شركات الزامل للحديد
يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ور�أ�س اخليمة
بالإمارات العربية املتحدة ،وقد �أ�صبح الآن متكام ًال
عرب خمتلف �شركات الزامل للحديد حول العامل.
ال�سالمة ومنع اخل�سائر
احتفلت �إدارة منع اخل�سائر يف عام  2010مبنا�سبة
مرور خم�س �سنوات على �إن�شائها وبدئها يف تطبيق
ثقافة جديدة يف جمال ال�سالمة املهنية يف كافة
قطاعات ال�شركة.
لتنفيذ برامج تدريبية عالية اجلودة يف خمتلف
التخ�ص�صات التقنية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وقع
املعهد اتفاقية تعاون مع معهد جرميب�سي للتعليم
العايل ( ،)Grimsbyوهو �أحد املعاهد العريقة يف
بريطانيا ،لتقدمي برامج تدريبية مهنية يف جمال
تقنيات التكييف والتربيد.

وقد قامت �إدارة منع اخل�سائر بتنفيذ خطة الطوارئ
مرتني خالل العام ،تالها تنفيذ التدريبات العملية
على الإخالء يف حاالت الطوارئ يف كافة امل�صانع
واملكاتب بال�شركة ،يف حني مت تنظيم برامج تدريبية
وتوعوية حول ال�صحة وال�سالمة والبيئة جلميع
العاملني يف امل�صانع.

وكما يف ال�سنوات ال�سابقة ،نفذ مركز التدريب
جمموعة من برامج التدريب ال�صيفي والتعاوين
لطالب اجلامعات والكليات التقنية وطالب املرحلة
الثانوية من خمتلف مناطق اململكة .وتوفر هذه
الربامج التدريبية للطلبة فر�صة مهمة الكت�ساب
مهارات خمتلفة �أثناء فرتة التدريب العملي يف
ال�شركة من خالل التوا�صل مع املهند�سني واملوظفني
من جن�سيات وم�ستويات مهنية خمتلفة� ،إىل جانب
تعلم مهارات التوا�صل والعر�ض باللغة الإجنليزية،
والتخطيط والعمل اجلماعي ،والتفكري الإبداعي
وحل امل�شكالت ،والتحليل املنطقي للم�شاريع التي
تنفذ من قبلهم� ،إىل جانب اكت�سابهم ال�سلوكيات
الإيجابية املتبعة يف بيئة العمل.

و�شهد العام �أي�ض ًا تطوير وتنفيذ نظام �إدارة ال�سالمة
وال�صحة والبيئة (� ،)SHEMSإ�ضافة �إىل نظام
حتليل مهام ال�سالمة وتقليل املخاطر (.)STARRT
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أطلقت �إدارة منع اخل�سائر
موقعها الإلكرتوين على البوابة الإلكرتونية الداخلية
لل�شركة ،حيث تقوم با�ستمرار بن�شر التطورات
و�سيا�سات ال�سالمة والإجراءات والكتيبات
والتعليمات العامة وبيانات �أنظمة ال�سالمة وال�صحة
والبيئة والأن�شطة والإجنازات اخلا�صة ب�إدارة منع
اخل�سائر� ،إىل جانب التقارير ال�شهرية والبيانات
الإح�صائية والن�شرات الإلكرتونية وغريها.

تقنية املعلومات
وا�صلت �إدارة تقنية املعلومات يف الزامل لل�صناعة
تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة ب�أنظمة املعلومات
والأعمال الإلكرتونية �إىل جميع قطاعات ال�شركة،
وتوفري الدعم الفني والتقني للم�ستخدمني ،ف�ض ًال
عن متابعة وتطوير خمتلف الأنظمة والربامج
والتطبيقات الإلكرتونية .وقد �أجنزت �إدارة تقنية
املعلومات خالل عام  2010م�شروعني مهمني،
هما تطبيق نظام �إدارة �سل�سلة الإمداد الداخلية
( )SUCHIيف ال�شركات التابعة للزامل للحديد
يف كل من الهند وفيتنام وم�صر ،والف�صل بني
جمموعة منتجات املباين وجمموعة منتجات احلديد
ال�صناعي يف التطبيقات والنظم الآلية وفق ًا للهيكل
التنظيمي اجلديد للزامل للحديد .جتدر الإ�شارة
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ال�شئون الإدارية
مت خالل العام ا�ستكمال تطوير بع�ض التطبيقات
الإلكرتونية بحيث �أ�صبح ممكن ًا معاجلة جميع
طلبات املوظفني اخلا�صة بالرواتب والقرو�ض
واحل�صول على بدل النقل مقدم ًا من خالل تعبئة
النماذج الآلية يف تطبيق “ ،”iSweetوالذي ميكن
جلميع املوظفني الو�صول �إليه ب�سهولة عن طريق
ال�شبكة الداخلية لل�شركة.
�إدارة املرافق
مت خالل العام افتتاح مرافق ال�شركة يف حمافظة
جازان ،والتي ت�ضم �صالة عر�ض وم�ستودع ومركز
�صيانة و�سكن للعمال .كما مت �إطالق و�أمتتة نظام
دعم وم�ساندة اخلدمات الإدارية يف ال�شركة للتعامل
مع الطلبات املتعلقة بخدمات مركبات املوظفني
وخدمات الهاتف اجلوال.

م�سئوليتنا جتاه املجتمع
ً
حتر�ص الزامل لل�صناعة دوما على االلتزام
مب�سئوليتها االجتماعية والإ�سهام يف برامج خدمة
وتنمية جمتمعها املحلي وجميع املجتمعات الإقليمية
والعاملية التي تعمل فيها ،وذلك من خالل توطني
الوظائف وتقدمي امل�ساهمات املالية ودعم امل�شاريع
والأعمال اخلريية والإن�سانية.

وقعت ال�شركة
خالل العام
اتفاقيات مع عدة
جهات وبرامج
خريية

وقد �شهد عام  2010جتديد االلتزام مب�سئوليات
ال�شركة جتاه املجتمعات التي تعمل فيها ،حيث
وقعت ال�شركة خالل العام اتفاقيات مع عدة جهات
وبرامج خريية �شملت برنامج الأمري حممد بن فهد
لتنمية ال�شباب بالدمام ،ودار اخلري يف الدمام،
ومربة الإح�سان اخلريية يف اخلرب .وتهدف هذه
من ناحية �أخرى ،مت افتتاح عيادة طبية جديدة
االتفاقيات �إىل ت�أ�سي�س قاعدة للتعاون امل�شرتك بينها
يف م�صنع الزامل للمكيفات وتزويدها باملعدات
وبني تلك اجلهات للم�ساهمة يف توفري فر�ص عمل
والأدوات والعقاقري الطبية ال�ضرورية وفق ًا لتوجيهات لل�سعوديني القادرين على العمل من الفقراء والأيتام
وزارة ال�صحة .وتوفر العيادة خمتلف الأدوية وفق
وذوي االحتياجات اخلا�صة .وقد قامت ال�شركة
الو�صفات الطبية الواردة من الطبيب ،كما توفر
بتوظيف � 10سعوديني من ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أي�ض ًا و�سائل موا�صالت من العيادة �إىل امل�ست�شفى ،خالل العام ،وكذلك توظيف العديد من ال�سعوديني
ومن امل�ست�شفى �إىل العيادة �أو �سكن املوظفني.
بالتن�سيق مع الربامج واجلهات اخلريية .وقد بلغ
عدد ال�سعوديني الذين مت توظيفهم يف ال�شركات
�إدارة ال�شئون القانونية
والقطاعات التابعة للزامل لل�صناعة خالل العام
ً
وا�صلت �إدارة ال�شئون القانونية خالل العام جهودها �أكرث من � 340سعوديا يف خمتلف التخ�ص�صات
املميزة لتقدمي الن�صح واال�ست�شارات القانونية لكافة واملهن.
وحدات العمل والإدارات املختلفة يف ال�شركة .وقد
قامت الإدارة بتعديل بع�ض املواد والبنود يف عقد
ويف �ش�أن مت�صل ،تبنت الزامل لل�صناعة رعاية
ت�أ�سي�س ال�شركة والرتاخي�ص ال�صناعية لكل من
الدورات التدريبية ال�صيفية التي عقدتها اجلمعية
م�صنع الزامل للحديد ،و�شركة ال�شرق الأو�سط
ال�سعودية للإعاقة ال�سمعية فرع املنطقة ال�شرقية
ملكيفات الهواء املحدودة ،و�شركة الزامل لفح�ص
لعدد  30فتاة من ذوي الإعاقة ال�سمعية والنطقية
و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية املحدودة .كما قامت
�إ�ضافة �إىل  6مدربات ومرتجمات .وي�أتي تنظيم
بتقدمي الدعم وامل�ساندة القانونية الالزمة يف ت�أ�سي�س هذا الربنامج �ضمن املبادرات املتعلقة بامل�س�ؤولية
ال�شركات اجلديدة ،وهي �شركة برتوكيم الزامل
االجتماعية اخلا�صة بدعم املجتمع.
املحدودة ،و�شركة الزامل للحديد ،و�شركة معهد
الزامل للتدريب ال�صناعي ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق
كما �أطلقت ال�شركة خالل العام “برنامج تطوير
مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي نيابة عن
اخلريجني ال�سعوديني” كجزء من �إ�سرتاتيجيتها
وحدة الأبراج واجللفنة بالزامل للحديد بخ�صو�ص ال�شاملة لإدارة وتطوير املواهب يف ال�شركة .ويهدف
م�صنعها اجلديد للجلفنة يف املدينة ال�صناعية
الربنامج �إىل توظيف وتطوير اخلريجني ال�سعوديني
الثانية بالدمام ،وكذلك التن�سيق بخ�صو�ص م�صنع للعمل يف الوظائف الأ�سا�سية بال�شركة يف امل�ستقبل.
�أفيكو اجلديد للمواد العازلة.
من جهة �أخرى ،رعت الزامل لل�صناعة خالل
ً
العام عددا من الفعاليات والأن�شطة االجتماعية،
كما كان لإدارة ال�شئون القانونية دور حموري
حيث كان من �أبرزها الرعاية البالتينية مللتقى دور
وفاعل فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية مبدئية ل�شراء
املوارد الب�شرية الوطنية يف نقل التقنية الذي نظمته
ح�صة �سيطرة واالندماج بني �شركة جمموعة العزل غرفة ال�شرقية بالتعاون مع �شركة �أرامكو ال�سعودية.
اخلليجية وبع�ض م�صانع قطاع املواد العازلة يف
و�شارك يف هذا امللتقى عدد من اخلرباء املحليني
الزامل لل�صناعة.
واملتخ�ص�صني يف جمال املوارد الب�شرية ملناق�شة
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ح�صلت
الزامل
لل�صناعة على
جائزة “�أف�ضل
بيئة عمل
�سعودية”
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امل�سائل املتعلقة بدور املوارد الب�شرية الوطنية يف
ال�شهادات واجلوائز
نقل التقنية.
ح�صلت الزامل لل�صناعة على جائزة “�أف�ضل بيئة
عمل للتدريب والتطوير لعام  ،”2009وذلك خالل
كما نظمت الزامل لل�صناعة بالتعاون مع بنك الدم م�شاركتها يف م�سابقة �أف�ضل بيئة عمل �سعودية التي
الإقليمي بالدمام حملة تربع بالدم ،للعام الثاين على نظمتها جريدة “االقت�صادية” بالتعاون مع �شركة
التوايل ،والتي القت جتاوب ًا وا�سع ًا من جميع من�سوبي “تيم ون” ( )TeamOneلال�ست�شارات .وت�أتي
ال�شركة .و�شارك يف حملة التربع بالدم لهذا العام
هذه اجلائزة تقدير ًا لل�شركة على متيزها يف تطبيق
�أكرث من  150موظف ًا من خمتلف قطاعات ال�شركة� ،أف�ضل ممار�سات املوارد الب�شرية وحر�صها على
مما يعك�س التزام الزامل لل�صناعة ومن�سوبيها
عوامل التطوير الوظيفي.
بالقيم اجلوهرية باعتبارها كيان ًا وطني ًا يجيد
التفاعل مع حميطه ،و�إميان ًا منهم ب�أهمية العمل
كما جاءت الزامل لل�صناعة يف املركز الأول ك�أف�ضل
اخلريي الإيجابي يف املجتمع تنفيذ ًا ال�سرتاتيجيات بيئة عمل �سعودية �ضمن ال�شركات امل�ساهمة املدرجة
ال�شركة يف الدعم اخلريي املثمر ،و�إح�سا�س ًا
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية يف قطاع الت�شييد والبناء،
مب�سئولية القطاع اخلا�ص جتاه املجتمع.
وذلك عن فئة املن�ش�آت الكبرية التي يزيد عدد
موظفيها على  500موظف ،بعد مناف�سة قوية �شارك
ويف �ش�أن مت�صل� ،ساهمت الزامل للحديد م�صر
فيها �أكرث من  40من�ش�أة عاملة يف اململكة العربية
خالل العام يف عدد من الأعمال والأن�شطة املتعلقة ال�سعودية.
بامل�سئولية االجتماعية� ،شملت توفري برامج تدريبية
متخ�ص�صة لطالب كليات الهند�سة خالل العطلة
و�أخري ًا ،ح�صلت الزامل للحديد فيتنام خالل العام
ال�صيفية ،والتربع ببع�ض منتجات ال�شركة لعدد من على جائزة تقديرية من املعهد الفلبيني للمهند�سني
اجلامعات امل�صرية� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف الأبحاث املدنيني تقدير ًا لرعايتها اخلا�صة للم�ؤمتر الدويل
التي �أجراها املركز القومي لبحوث الإ�سكان والبناء للتطورات احلديثة يف هند�سة الزالزل ،والذي
بخ�صو�ص ا�ستخدام الفوالذ امل�شكل على البارد يف
يناق�ش التحليل الثابت والديناميكي للمباين متعددة
املباين ال�سكنية .وتقدير ًا لإ�سهاماتها يف هذا املجال ،الطوابق.
ت�سلمت ال�شركة جائزة تقديرية من �شركة موبي�س،
وهي �أكرب �شركة موردة لقطع غيار ال�سيارات يف
كوريا اجلنوبية.
�أما يف فيتنام ،فقد وا�صلت الزامل للحديد فيتنام
مبادراتها اخلا�صة بدعم املجتمع املحلي وامل�شاركة
بفعالية يف خمتلف الأن�شطة اخلريية .ومن �أبرز
�أن�شطتها اخلريية يف عام  2010توزيع املواد الغذائية
والهدايا وتقدمي التربعات املالية لكل من مدر�سة
“�سوك �سون” لذوي االحتياجات اخلا�صة يف هانوي
و�ضحايا الفي�ضانات يف و�سط فيتنام .كما ا�ست�ضافت
الزامل للحديد فيتنام وفود ًا دولية لزيارة م�صانعها
يف فيتنام ،ف�ض ًال عن رعايتها لعدد من امل�ؤمترات
والندوات التقنية داخل وخارج فيتنام.
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�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية)
وال�شركات التابعة لها
القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ( �شركة م�ساهمة �سعودية ) («ال�شركة الأم») وال�شركات
التابعة لها (وامل�شار �إليهم مع ًا با�سم «املجموعة») كما يف  31دي�سمرب 2010م والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف
حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ� .إن هذه القوائم املالية املوحدة من م�سئولية جمل�س �إدارة ال�شركة الأم وقد مت �إعدادها
وفق ًا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أينا
حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها .متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة
العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية املوحدة خالية
من �أخطاء جوهرية .ت�شتمل املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة للمبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها القوائم املالية
املوحدة .كما ت�شتمل على تقومي املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.
باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة.
ر�أي غري متحفظ :
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل-:
 )1تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهـرية ،املركز املـايل املوحـد للمجموعة كمـا فـي  31دي�سمرب 2010م ونتائج �أعمالها وتدفقاتها
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 )2تتفق مع نظام ال�شركات ومع عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة.
عن �إرن�ست ويونغ

عبدالعزيز �سعود ال�شبيبي
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم 339
اخلرب  17 :ربيع الأول 1432هـ
 20فرباير 2011م
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2010م

املوجودات

�إي�ضاح
		

املوجودات املتداولة
نقد وما يف حكمه
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
خمزون
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة وجهات منت�سبة

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
296.171
1.382.695
1.654.176
91.714

353.878
1.272.683
1.510.354
143.463

�إجمايل املوجودات املتداولة		

3.424.756

3.280.378

6
7
8
9

324.153
1.118.839
11.838
27.730

246.447
1.086.151
22.360
27.730

		
�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.482.560

1.382.688

		

4.907.316

4.663.066

املوجودات غري املتداولة
ا�ستثمارات
ممتلكات و�آالت ومعدات
م�صاريف م�ؤجلة
�شهرة جتارية
�إجمايل املوجودات

3
4
5
10

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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املطلوبات املتداولة
11
�أوراق دفع ودائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع وخم�ص�صات
10
مبالغ م�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة وجهات منت�سبة
		
دفعات مقدمة من عمالء
13
متويالت مرابحة وتورق
14
قرو�ض ق�صرية الأجل
15
ق�سط جار من قرو�ض لأجل
�إجمايل املطلوبات املتداولة		

861.316
15.257
246.568
1.339.233
49.744
243.105
2.755.223

839.342
16.015
321.111
975.881
40.978
240.068
2.433.395

املطلوبات غري املتداولة
15
قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني		
ح�سابات دائنة طويلة الأجل 		

530.995
213.386
8.921

770.951
159.437
10.796

		
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

753.302

941.184

3.508.525

3.374.579

حقوق امل�ساهمني
16
ر�أ�س املال
		
احتياطي نظامي
		
�أرباح مبقاة
16
توزيعات �أ�سهم منحة مقرتحة
17
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات 		
		
خ�سارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية
		
18
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امل�ساهمني 		

600.000
169.036
486.924
45.000
1.368
()13.428
1.288.900
109.891
1.398.791

450.000
147.923
388.903
150.000
67.500
()8.855
1.195.471
93.016
1.288.487

		
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

4.907.316

4.663.066

�إجمايل املطلوبات

		

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

قائمة املركز املايل املوحدة ( تتمة )
كما يف  31دي�سمرب 2010
	�إي�ضاح
		
23

�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

		

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
4.018.412

4.204.412

()3.252.650( )3.022.982
995.430

951.762

امل�صاريف
19
بيع وتوزيع
20
عمومية و�إدارية
8
�إطفاء م�صاريف م�ؤجلة
		
23
الدخل من العمليات الرئي�سية

369.667
333.491
4.843
708.001
287.429

313.158
264.708
4.465
582.331
369.431

21
22

30.125
()56.359

13.251
()91.735

6

2.263

()7.687

		

�إيرادات �أخرى
�أعباء مالية
احل�صة يف نتائج �شركات مرتبطة و�شركة تابعة غري موحدة،
بال�صايف

		
الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضرائب وحقوق الأقلية

263.458

283.260

		
�صايف حقوق الأقلية يف نتائج �شركات تابعة

()18.812

()17.618

الدخل قبل ح�ساب الزكاة 		

244.646

265.642

		
12
		

()8.517
()24.995
211.134

()4.323
()31.169
230.150

ربحية ال�سهم (من العمليات الرئي�سية)

24

 4.79ريال

 6.16ريال

ربحية ال�سهم (من �صايف الدخل)

24

 3.52ريال

 3.84ريال

60.000.000

60.000.000

�ضرائب
زكاة
�صايف دخل ال�سنة

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 		
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
	�إي�ضاح
		
الن�شاطات الت�شغيلية
		
الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضرائب وحقوق الأقلية
التعديالت لـ :
		
اال�ستهالك
		
الربح من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات
		
الربح من بيع ا�ستثمارات
احل�صة يف نتائج �شركات مرتبطة و�شركة تابعة غري موحدة ،بال�صايف
�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة 		
		
الأعباء املالية
		
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
		
املخزون
		
املدينون
		
الدائنون

263.458

283.260

112.348
()79
()791
()2.263
5.916
56.359
434.948

106.282
()397
7.687
4.713
91.735
493.280

()143.822
()58.866
()60.239

830.833
112.833
()96.885

		

172.021

		
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،ال�صايف
		
�أعباء مالية مدفوعة
زكاة و�ضرائب �أجنبية مدفوعة 		

53.949
()56.359
()30.475

		
�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية

139.136

الن�شاطات اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات 		
		
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات
		
بيع ا�ستثمارات
		
م�صاريف م�ؤجلة متكبدة
		
�شراء ا�ستثمارات

()147.380
3.855
14.677
()779
()87.203

()180.198
2.716
()9.942
()15.428

		
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()216.830

()202.852

الن�شاطات التمويلية
		
توزيعات �أرباح مدفوعة
		
قرو�ض لأجل  ،بال�صايف
		
التغري يف قرو�ض ق�صرية الأجل و متويالت مرابحة وتورق
		
حقوق الأقلية ،بال�صايف
		
�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الن�شاطات التمويلية

()112.500
()236.919
372.118
()1.937
20.762

()67.500
()67.648
()764.630
2.162
()897.616

		
�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()56.932

151.100

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة		
		
احلركة يف خ�سارة ترجمة عملة  ،بال�صايف

353.878
()775

201.393
1.385

3

296.171

353.878

النقدية من العمليات
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2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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1.340.061
16.161
()91.735
()12.919
1.251.568

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
(اخل�سائر)
						
خ�سارة
الأرباح
توزيعات
توزيعات
				
ترجمةعملةعند
غرياملحققة
الأرباح
االحتياطي الأرباح	�أ�سهم
ر�أ�س
مناال�ستثمارات توحيدالقوائم 			
النقدية
املنحة
املبقاة
النظامي
املال
املجموع		
املالية
غري حمققة
املقرتحة
املقرتحة
				
			
(ب�آالف الرياالتال�سعودية)
				

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008
�صايف دخل ال�سنة

401.268 124.908 450.000

-

67.500

()5.020

-

(1.028.259 )10.397

-

230.150

-

-

-

-

230.150

23.015

(- )23.015

-

-

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

()2.000

-

-

-

-

()2.000

توزيعات �أرباح مدفوعة

-

-

-

-

(- )67.500

-

()67.500

توزيعات �أ�سهم منحة مقرتحة
(�إي�ضاح )16

-

-

(- 150.000 )150.000

-

-

-

توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
(�إي�ضاح )17

-

-

(- )67.500

67.500

-

-

-

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

5.020

1.542

6.562

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

388.903 147.923 450.000

-

()8.855

1.195.471

-

211.134

-

-

-

-

211.134

21.113

(- )21.113

-

-

-

-

(- )150.000

-

-

-

-

-

-

()2.000

-

()112.500
()3.205

املحول �إىل االحتياطي النظامي -

�صايف دخل ال�سنة

-

املحول �إىل االحتياطي النظامي -
الزيادة يف ر�أ�س املال
(�إي�ضاح )16

- 150.000

-

-

67.500 150.000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

()2.000

توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )17

-

-

(- )45.000

(- )67.500

توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
(�إي�ضاح )17

-

-

(- )45.000

45.000

-

-

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

1.368

()4.573

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

- 486.924 169.036 600.000

-
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-

1.368 45.000

(1.288.900 )13.428
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

 -1و�ضع ال�شركة النظامي ون�شاطاتها

مت حتويل �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي («ال�شركة الأم») �إىل �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم  407بتاريخ
1419/3/14هـ (املوافق  8يوليو 1998م) .وكانت ال�شركة قبل ذلك تعمل ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت ا�سم �شركة الزامل للمباين احلديدية
املحدودة .وقد �أدرجت ال�شركة ر�سميا يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) اعتبارا من  9فرباير 2002م.
وال�شركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم .2050004215
�إن القوائم املالية املوحدة ت�شتمل على القوائم املالية للمركز الرئي�سي لل�شركة الأم وفروعها وال�شركات التابعة لها وامل�شار �إليهم مع ًا يف هذه القوائم
املالية املوحدة با�سم «املجموعة» على النحو املذكور �أدناه:
الفروع :
م�صنع الزامل للحديد ،ويزاول �أعمال ت�صنيع وتركيب املباين الفوالذية و�أبراج و�أعمدة ال�ضغط العايل والهياكل الفوالذية.
-

م�صنع الزامل للمكيفات ،ويزاول �صنع وجتميع �أجهزة تكييف هواء الغـرف و�أجهزة التكييف املركزي و�أعمال �أخرى متعلقة بها.

-

م�صنع الزامل للزجاج ،ويقوم ب�إنتاج الزجاج واملرايا.

ال�شركات التابعة :
الن�سبة اململوكة

34

يونيفري�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد – جري�سي
�شركة الزامل للمباين احلديدية – م�صر
زامل �ستيل بيلدنغز (�شنغهاي) كومباين ليمتد  -ال�صني
زامل �ستيل  ،بول�سكا – بولندا
كول الين يوروب هولدجنز جي ام بي ات�ش -النم�سا
كليماتيك ايركوندي�شرنز جي ام بي ات�ش – النم�سا
زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد
�شركة اختبار املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل خلدمات الطاقة (زي�سكو) – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي – الإمارات
�شركة الزامل لل�صناعات احلديدية – �أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
�شركة زامل �ستيل بيلدنغز ليمتد – تايالند
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية – م�صر
زامل كون�سرتك�شن انديا بي.يف.تي .ليمتد
�شركة مكونات البناء – اململكة العربية ال�سعودية
زامل انورفيم�شن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد – الهند
�شركة معهد الزامل للتدريب ال�صناعي
زامل �ستيل بيلدنغز  -فيتنام كومباين ليمتد
جيوكليما ا�س� .آر .ال� – .إيطاليا
كانام ا�سيا املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة  -اململكة العربية ال�سعودية
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�س املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل هد�سون املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة
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%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
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%100
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%100
%100
%100
%92.27
%85
%65
%51
%51
%50
%50

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -1و�ضع ال�شركة النظامي ون�شاطها ( تتمة )

�إن جزء من ح�صة املجموعة يف ال�شركات التابعة �أعاله م�سجل ب�أ�سماء بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املوظفني بالنيابة عن ال�شركة وذلك نظر ًا
للمتطلبات النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات.
مت عر�ض القوائم املالية املوحدة بالرياالت ال�سعودية.
 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيانا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
�أ�سا�س توحيد القوائم املالية
�إن ال�شركات العاملة وامل�سيطر عليها من قبل ال�شركة الأم ت�صنف ك�شركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�صرف النظر عن البلد
امل�سجلة فيه .ويتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت الهامة فيما بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية .بينما تتم املحا�سبة عن
ال�شركات التابعة التي ما زالت يف مرحلة الت�أ�سي�س بطريقة التكلفة.
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية معدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
النقد وما يف حكمه
يت�ألف النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات الق�صرية الأجل القابلة للتحويل الفوري �إىل مبالغ حمددة
من النقد والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها ملدة ثالثة �أ�شهر �أو اقل.
املدينون
تت�ضمن احل�سابات املدينة املبيعات املقيدة على احل�ساب وغري امل�سددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�صايف بعد ح�سم املخ�ص�ص لأية مبالغ
يتم تقديرها على �أنها غري قابلة للتح�صيل.
املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة �أو بالقيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل وحتدد التكلفة كما يلي:
املواد اخلام
الأعمال حتت التنفيذ والب�ضاعة التامة ال�صنع

 		 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح . 		 تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد َا ح�صة منا�سبة من امل�صاريف غري			 املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

اال�ستثمارات
ت�صنف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفقا لنية املجموعة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية ،وتظهر الأوراق املالية التي يتم االحتفاظ بها �إىل تاريخ
اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة بعد تعديلها بالعالوة �أو اخل�صم ذوي العالقة .تدرج الأوراق املالية بغر�ض املتاجرة بالقيمة العادلة ،وتظهر الأرباح
واخل�سائر غري املحققة منها �ضمن قائمة الدخل املوحدة .وتدرج الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة
منها �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة .وعندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ،يتم �إدراج هذه الأوراق املالية بالتكلفة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء
االنخفا�ض يف القيمة.
تقيد الإيرادات من اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند ا�ستالم توزيعات الأرباح.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ( تتمة )

اال�ستثمارات ( تتمة )
�إن ال�شركة املرتبطة هي املن�ش�أة التي متار�س املجموعة عليها ت�أثريا جوهري ًا من خالل امل�شاركة يف قرارات ال�سيا�سة املالية والت�شغيلية اخلا�صة
بال�شركة امل�ستثمر فيها� .إن نتائج ال�شركات املرتبطة تظهر يف هذه القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لهذه
اال�ستثمارات لالعرتاف ب�أي انخفا�ض يف قيمة كل من هذه اال�ستثمارات.
تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة واملرتبطة والتي لي�س لها �أن�شطة جتارية �أو ال تزال يف مرحلة التطوير �أو ال تتوفر عنها معلومات بالتكلفة.
املمتلكات والآالت واملعدات  /اال�ستهالك
تقيد جميع املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة .الأر�ض اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ال ت�ستهلك ،ويتم احت�ساب ا�ستهالك جلميع
املمتلكات والآالت واملعدات الأخرى وفقا ملعدالت يتم احت�سابها ل�شطب تكلفة كل من املوجودات على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل� .أما التح�سينات التي من �ش�أنها زيادة قيمة املوجودات ذات ال�صلة �أو �إطالة �أعمارها ب�شكل جوهري
فتتم ر�سملتها.
االنخفا�ض يف قيمة الأ�صول
تقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل مبراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة للت�أكد من عدم وجـود
�أي م�ؤ�شر يدل على انخفا�ض يف قيمة تلك الأ�صول ،ويف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر ،يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد املقـدرة لتلك الأ�صول
للتو�صل �إىل مدى االنخفا�ض يف قيمتها (�إن وجدت)  .ويف حالـة عدم قدرة املجموعة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأحد الأ�صول ،تقوم
املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة الإنتاجية التي يعود لها ذلك الأ�صل .وعندما تقدر القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل (�أو للوحدة
الإنتاجية املدرة للنقد) ب�أقل من قيمتها الدفرتية ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو للوحدة الإنتاجية املدرة للنقد) لت�ساوي قيمتها القابلة
لال�سرتداد .وتقيد اخل�سائر الناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروف يف احلال.
عند عكـ�س قيمة االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل يف الفرتة الالحقة ،تعدل القيمة الدفرتية للموجودات (�أو للوحدة الإنتاجية املدرة للنقد) بزيادتها �إىل
القيمة املقدرة املعدلة القابلة لال�سرتداد ب�شرط �أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل (�أو الوحدة الإنتاجية
املدرة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة .ويتم �إثبات عك�س اخل�سائر الناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل ك�إيراد يف احلال.
امل�صاريف امل�ؤجلة
تعترب امل�صاريف التي لها منفعة م�ستقبلية طويلة الأجل مبثابة م�صاريف م�ؤجلة وتطف�أ على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها مبا ال يزيد عن
� 5سنوات.
�إن ر�سوم التمويل املدفوعة مقدما تتعلق بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ويتم �إطفاءها على فرتة القرو�ض .يتم ر�سملة الإطفاء
كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ (�إذا كان ذلك منطبق ًا) حتى تاريخ بدء العمليات التجارية بحيث يتم حتميلها الحقا على قائمة الدخل
املوحدة.
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ال�شهرة التجارية
�إن ال�شهـرة التجارية متثل فائ�ض تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة القابلة للتحديد بتاريخ اال�ستحواذ .ويتم
قيا�س ال�شهرة التجارية بعد االعرتاف الأويل بها على �أ�سا�س التكلفة بعد ح�سم �أية خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة التجارية.
ال�ضمانات
يتم تخ�صي�ص مبالغ على �أ�سـا�س تقديري ملواجهة التكاليف التي من املحتمل �أن تن�ش�أ م�ستقبال مبوجب التزامات ال�ضمان.
الزكاة و�ضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم اال�ستدراك ل�ضريبة الدخل وفقا للقوانني املعمول بها يف الدول
الأجنبية التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة .تقيد التزامات الزكاة و�ضريبة الدخل مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة� .إن الزكاة و�ضريبة
الدخل املحملة على حملة �أ�سهم الأقلية م�شمولة يف بند حقوق الأقلية.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�ضهم عن فرتات خدمتهم املجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل.
وتقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�ص�ص وفق ًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها.

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ( تتمة )

االعرتاف بالإيرادات
ميثل �صايف املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة واخلدمات املقدمة والأعمال املنفذة من قبل املجموعة خالل ال�سنة .وبالن�سبة لأعمال �أجهـزة
التكييف املركزي ،فانه يتم االعرتاف بالإيراد والربح على �أ�سا�س تنا�سبي عندما تت�أكد نتيجة العقد ب�صورة معقولة من الت�أكد .ويتم جتنيب
خم�ص�ص بالكامل للخ�سائر املتوقعة.
يتم الإف�صاح عن التكاليف الفائ�ضة عن م�ستخل�صات الفواتري �ضمن بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدم ًا يف قائمة املركز املايل املوحدة ،بينما يتم
الإف�صاح عن الفواتري الفائ�ضة عن التكاليف �ضمن بند �أوراق الدفع والدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع واملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة.
امل�صاريف
�إن م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والتخزين و�سيارات الت�سليم وتكلفة ال�ضمان وكذلك خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وت�صنف جميع امل�صاريف الأخرى ،با�ستثناء التكاليف املبا�شرة و�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة والأعباء املالية،
كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت الأجنبية
ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات
واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعـار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل
املوحدة.
ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية �إىل رياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات،
ومبتو�سط �سعر التحويل بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .وت�سجل عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة ،بالأ�سعار
التاريخية .تقيد ت�سويات الرتجمة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة .وحتمل اخل�سارة الدائمة النا�شئة عن الرتجمة يف قائمة الدخل
املوحدة.
ربحية ال�سهم
حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�س من �صايف الدخل بتق�سيم �صايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
بينما حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�س من العمليات الرئي�سية بتق�سيم الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
خالل ال�سنة.
التقارير القطاعية
ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم بالإنتاج �أو تقدمي خدمات وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب الأن�شطة)� ،أو تلك التي
تقوم بالإنتاج �أو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�صادية حمددة وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية) ،على �أن يكون لكل قطاع
خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.
عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بالأ�صل مو�ضوع العقد
�إىل امل�ست�أجر .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي .يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلي على
قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -3النقد وما يف حكمه

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
�أر�صدة لدى البنوك ونقدية
ودائع �إ�سالمية
 -4املدينون واملبالغ املدفوعة مقدما

296.171
296.171

306.768
		 47.110
353.878

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مدينون جتاريون و�أوراق قب�ض	
م�صاريف مدفوعة مقدما
حمتجزات م�ستحقة القب�ض	
دفعات مقدمة وت�أمينات نقدية ومدينون �آخرون
�سلفة مقدمة �إىل �شركة تابعة غري موحدة (انظر املالحظة �أدناه)
تكاليف فائ�ضة عن الفواتري

965.270
36.010
5.094
168.640
76.420
131.261

1.036.617
27.223
24.200
149.539
		 35.104

1.382.695

1.272.683

قدمت ال�شركة الأم �سلفة �إىل ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة ،وهي �شركة تابعة غري موحدة .علم ًا ب�أن هذه ال�شركة التابعة ب�صدد
احل�صول على قر�ض م�شاريع متويلية من بنك جتاري.
 -5املخزون
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
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مواد ولوازم وب�ضاعة باملخازن 		
		
�أعمال حتت التنفيذ
		
ب�ضاعة تامة ال�صنع
		
ب�ضاعة بالطريق

1.034.709
127.695
327.039
164.733

975.129
58.934
344.401
131.890

		

1.654.176

1.510.354

 -6اال�ستثمارات
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
ا�ستثمار يف �شركات مدرجة
ربح غري حمقق من �إعادة تقييم
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات مرتبطة
ا�ستثمار يف �شركات تابعة
ا�ستثمارات �أخرى
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8.796
1.368
10.164
162.457
95.568
55.964
324.153

22.682
22.682
159.436
8.365
		 55.964
246.447
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 -6اال�ستثمارات (تتمة)

يت�ألف اال�ستثمار يف ال�شركات املرتبطة مما يلي :
 - 1ح�صة بن�سبة  %27.5يف �شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية املحدودة (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) ون�شاطها الأ�سا�سي هو
�إنتاج بلوك خر�ساين خلوي وقواطع خر�سانية خلوية.
 - 2ح�صة بن�سبة  %25يف �شركة الطاقة املركزية  -البحرين (�شركة م�ساهمة مقفلة) والن�شاط الرئي�سي لل�شركة هو تزويد الطاقة املرتية والتربيد
املركزي وخدمات بيئية وم�ساندة �أخرى مل�شاريع تطوير البنية التحتية الكبرية يف منطقة اخلليج العربي .متتلك �شركة الطاقة املركزية ح�صة
بن�سبة  %49يف �شركة الطاقة املركزية ال�سعودية.
 - 3ح�صة بن�سبة  %51يف �شركة الطاقة املركزية ال�سعودية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتتمثل الن�شاطات
الرئي�سية لل�شركة بتعهد وتنفيذ عقود الرتكيب واملعاجلة اخلا�صة مب�صانع الطاقة واملياه وحمطات توليد الكهرباء وت�شغيلها و�صيانتها ومتديد
ال�شبكات لنقلها وتوزيعها .تتم ال�سيطرة على �شركة الطاقة املركزية ال�سعودية من قبل �شركة الطاقة املركزية – البحرين ( �شركة م�ساهمة
مقفلة ).
 - 4ح�صة بن�سبة  %30يف �شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الهند («ادفانتيك») .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف �صنع وجتميع �أجهزة تكييف
هواء الغرف و�أجهزة التكييف املركزي.
 - 5ح�صة بن�سبة  %50يف �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة («رانكو») (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة).
ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف ت�صميم و�إنتاج وتركيب املباين اخلر�سانية للوحدات ال�سكنية واملدار�س واملجمعات التجارية وامل�صانع واجل�سور
والأ�سوار وغريها من املنتجات اخلر�سانية.
 - 6ح�صة بن�سبة  %49يف �شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف
�إنتاج مواد ال�صقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي وم�ستلزماتها املتعلقة بها.
 - 7ح�صة بن�سبة  %51يف �شركة الزامل نيودلهي انفرا�سرتكت�شر بي .يف .تي .ليمتد .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف توريد �أبراج االت�صاالت والأغطية
املخ�ص�صة للهياكل الفوالذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية .كما �إنها توفر جمموعة �شاملة من املنتجات ذات ال�صلة �إىل
جانب خدمات الرتكيب وال�صيانة ال�شاملة.
يف عام 2009م ،قامت املجموعة بتغيري ال�سيا�سة املحا�سبية للمحا�سبة عن اال�ستثمارات يف ال�شركات املرتبطة والتي بد�أت عملياتها من طريقة
التكلفة �إىل حقوق امللكية .متت املحا�سبة عن التغيـر يف ال�سيا�سة املحا�سبية با�ستخدام التطبيق امل�ستقبلي وكان اثر التغري مبلغ  5.9مليون
ريال �سعودي يف عام 2009م.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -6اال�ستثمارات ( تتمة )

فيما يلي معلومات مالية جممعة لل�شركات املرتبطة �أعاله كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة:
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
ر�أ�س املال العامل
موجودات �أخرى  -بال�صايف بعد ح�سم املطلوبات

155.027
75.480

68.275
172.339

�صايف املوجودات

230.507

240.614

ح�صة املجموعة من �صايف املوجودات

86.869

85.223

�إيرادات

440.348

305.320

�صايف اخل�سارة
ح�صة املجموعة من الدخل

()4.479

()6.769

2.263

3.260

ميثـل الفرق البالغ  73.4مليون ريال �سعودي ،بني ح�صة املجموعة من �صايف املوجودات واال�ستثمار يف ال�شركات املرتبطة� ،شهرة جتارية مببلغ
 38.9مليون ريال �سعودي ومببلغ  34.5مليون ريال �سعودي مت االعرتاف بها عند اقتناء �شركة ادفانتيك و�شركة رانكو على التوايل.
يت�ألف اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة مما يلي:
 - 1ح�صة بن�سبة  %100يف ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي
لل�شركة يف �إنتاج ال�صوف ال�صخري .وال تزال ال�شركة حتت الت�أ�سي�س.
 - 2ح�صة بن�سبة  %100يف �شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة
يف �إنتاج مياه التربيد ال�صناعية .قامت ال�شركة الأم خالل عام  2009بتكوين خم�ص�ص خ�سارة مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي بناءا على
املعلومات املتاحة.
تت�ألف اال�ستثمارات الأخرى من:
 - 1ح�صة بن�سبة  %2.11يف �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) .وتتمثل ن�شاطات ال�شركة الرئي�سية
باال�ستثمار يف العقارات ك�شراء و�إن�شاء وت�أجري الأرا�ضي واملباين.
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 - 2ح�صة بن�سبة  %10يف �آي �آي بي بيرب كومباين ليمتد (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان) .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة
يف �إنتاج املناديل الورقية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -7املمتلكات والآالت واملعدات

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض احت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة 		
		
الآالت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�سيارات

		
الأر�ض	
اململوكة

			

التكلفة:
يف بداية ال�سنة
للإ�ضافات
لال�ستبعادات
للتحويالت (�إي�ضاح )8
(خ�سارة)  /ربح ترجمة عملة
يف نهاية ال�سن

77.979
()240
77.739

اال�ستهالك :
يف بداية ال�سنة
املحمل لل�سنة
لال�ستبعادات
للتحويالت (�إي�ضاح )8
ربح ترجمة عملة

-

املباين على
الأرا�ضي
امل�ست�أجرة

563.258
9.782
()61
23.947
()1.134
595.792
211.439
22.676
()61
298
391

� 20إىل � 40سنة
� 2إىل � 20سنة

الآالت واملعدات
والأثاث والرتكيبات
وال�سيارات

			
الأعمال
املجموع
املجموع
الر�أ�سمالية
2009
2010
قيد التنفيذ

( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

1.170.106
62.390
()12.079
56.069
()2.504
1.273.982
652.738
89.672
()10.759
8

138.985
75.208
()2.456
()73.733
()276
137.728
-

1.760.969
1.950.328
203.429
147.380
()17.254
()14.596
6.283
3.184
()4.154
1.950.328 2.085.241
864.177
112.348
()10.820
298
399

يف نهاية ال�سنة

-

234.743

731.659

-

966.402

�صايف القيمة الدفرتية:
 31دي�سمرب 2010

77.739

361.049

542.323

137.728

1.118.839

 31دي�سمرب 2009

77.979

351.819

517.368

		
138.985

772.434
106.282
()14.935
396
864.177

1.086.151

متثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�صورة رئي�سية ،التكلفة املتكبدة ب�ش�أن املبنى اجلديد والتو�سعة والتطوير ملرافق �إنتاجية وب�ش�أن �آالت ومعدات
مت �شرا�ؤها لتطوير عام مل�صنع الزامل للحديد وم�صنع الزامل للمكيفات (اململكة العربية ال�سعودية) .كما تت�ضمن التكاليف املتعلقة باملباين والآالت
وخطوط الإنتاج اجلديدة حتت الإن�شاء اخلا�صة بال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�س املحدودة ومعهد الزامل للتدريب ال�صناعي.
�إن بع�ض املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بالفروع وال�شركة التابعة املوحدة مرهونة لدى م�ؤ�س�سات مالية (انظر الإي�ضاح .)15
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -8امل�صاريف امل�ؤجلة

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
يف بداية ال�سنة
املتكبد خالل ال�سنة
التحويالت ،ال�صايف
املطف�أ خالل ال�سنة
(خ�سارة)  /ربح ترجمة عملة
يف نهاية ال�سنة

		

22.360
779
()5.382
()5.916
()3

19.282
9.942
()2.265
()4.713
114

11.838

22.360

 -9ال�شهرة التجارية
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�شهرة التجارية املعرتف بها عند اقتناء �شركات تابعة

27.730

27.730

 -10املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
�إن اجلهات ذات العالقة متثل ال�شركات املرتبطة واملوظفني الرئي�سني يف املجموعة واملن�ش�آت امل�سيطر عليها �أو امل�سيطر عليها ب�شكل م�شرتك من قبل
هذه اجلهات �أو التي متار�س هذه اجلهات عليها نفوذ ًا هام ًا .وفيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

�شركات منت�سبة ملجموعة الزامل:
�شراء ب�ضائع وخدمات
بيع ب�ضائع وخدمات

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
74.638
14.392

57.045
48.466

كما دفعت املجموعة مبلغ  5.74مليون ريال �سعودي ( 4.88 :2009مليون ريال �سعودي) كرواتب ومزايا �أخرى لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ب�صفتهم م�س�ؤولني تنفيذيني للمجموعة.
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بلغت مكاف�أة جمل�س الإدارة  2.0مليون ريال �سعودي ( 2.0 :2009مليون ريال �سعودي).
تعتمد الأ�سعار و�شروط الدفع اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مت �إظهار املبالغ امل�ستحقة من واىل جهات ذات عالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �ضمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل
وهي تت�ألف من املبالغ امل�ستحقة من � /إىل جمموعة �شركات الزامل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

� -11أوراق الدفع والدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع واملخ�ص�صات

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
دائنون جتاريون
�أوراق دفع مبوجب متويالت مرابحة
�أوراق دفع �أخرى
تكاليف تعاقدية م�ستحقة الدفع
م�صاريف م�ستحقة الدفع وخم�ص�صات
خم�ص�ص زكاة (�إي�ضاح )12
فواتري فائ�ضة عن التكاليف

244.571
33.554
359
123.947
359.647
54.037
45.201

251.110
15.570
6.715
205.218
263.774
51.000
		 45.955

861.316

839.342

�إن �أوراق الدفع مبوجب متويالت املرابحة و�أوراق الدفع الأخرى مكفولة ب�ضمانات من املجموعة وحتمل هام�ش ًا ح�سب الأ�سعار التجارية .
 -12الزكاة
املحمل لل�سنة
تت�ألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي :
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
24.995

خم�ص�ص ال�سنة احلالية

31.169

احت�سب خم�ص�ص ال�سنة احلالية على �أ�سا�س البنود التالية:
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حقوق امللكية
املخ�ص�صات �أول ال�سنة والتعديالت الأخرى
القيمة الدفرتية للموجودات الطويلة الأجل �صافية من املطلوبات طويلة الأجل

1.136.826
242.557
()693.066

ربح ال�سنة اخلا�ضع للزكاة
وعاء الزكاة

686.317
322.017
1.008.334

976.176
198.316
		377.199
1.551.691
297.051
1.848.742

�إن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�ضعة للزكاة قد ن�ش�أت ب�صورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�صة املجموعة من الأرباح يف ال�شركات
التابعة الأجنبية املوحدة يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ض التكاليف  /املطالبات وفقا للأنظمة الزكوية املعمول بها.
تقوم املجموعة بدفع الزكاة امل�ستحقة على �أ�سا�س القوائم املالية املوحدة لل�شركات التابعة اململوكة بالكامل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -12الزكاة ( تتمة )

كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة على النحو التايل :
يف بداية ال�سنة
املجنب خالل ال�سنة
املبالغ املدفوعة خالل ال�سن
يف نهاية ال�سنة

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
51.000
24.995
()21.958

28.427
31.169
()8.596

54.037

51.000

موقف الربوط الزكوية
مت االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2008علم ًا ب�أن الربط عن العام  2008مل يتم �إ�صداره
بعد من قبل امل�صلحة.
 -13متويالت املرابحة والتورق
مت احل�صول على متويالت مرابحة وتورق من بنوك جتارية حملية ،وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�ضمانات من املجموعة .وحتمل الت�سهيالت
تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
 -14القرو�ض الق�صرية الأجل
مت احل�صول على القـرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية و�أجنبية ،وهي لفرتة �أقل من �سنة واحدة مع اخليار بتجديدها ،وحتمل القرو�ض
عمولة ح�سب الأ�سعار التجارية.
 -15القرو�ض لأجل
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
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القر�ض رقم 1
القر�ض رقم 2
القر�ض رقم 3
القر�ض رقم 4
ناق�ص ًا  :الق�سط اجلاري

88.813
10.287
675.000
774.100

100.883
10.066
900.000
70
1.011.019

()243.105

()240.068

530.995

770.951

�إن القر�ض (رقم  )1ميثل القرو�ض التي ح�صل عليها م�صنع الزامل للحديد وم�صنع الزامل للمكيفات وم�صنع الزامل للزجاج من �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي .وهذه القرو�ض حتمل ر�سوم تثمني تطف�أ على مدى فرتات القرو�ض وي�ستحق �سدادها على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية،
حيث ي�ستحق �آخر ق�سط ال�سداد يف � 15شوال 1436هـ (املوافق  31يوليو 2015م) .كما يف  31دي�سمرب 2010م ،بلغت القرو�ض القائمة من �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي  88.8مليون ريال �سعودي ( 100.9 :2009مليون ريال �سعودي) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  14.2مليون ريال
�سعودي ( 12.08 :2009مليون ريال �سعودي)� .إن هذه القـرو�ض م�ضمونة برهن على ممتلكات و�آالت ومعدات الفروع و�شركة تابعة موحدة .كما �إن
اتفاقيات القرو�ض تت�ضمن �شروطا تتعلق باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 -15القرو�ض لأجل (تتمة)

�إن القر�ض (رقم  )2ميثل قرو�ض متنوعة متو�سطة وطويلة الأجل ح�صلت عليها جيو كليما ا�س� .آر .ال .وت�ستحق ال�سداد على �أق�ساط �شهرية وربع
�سنوية ون�صف �سنوية غري مت�ساوية� .إن هذه القرو�ض تخ�ضع لعمولة ح�سب الأ�سعار التجارية العادية .كما يف  31دي�سمرب 2010م ،بلغت القرو�ض
القائمة  10.3مليون ريال �سعودي (  10.1 :2009مليون ريال �سعودي) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  3.9مليون ريال �سعودي (2.9 : 2009
مليون ريال �سعودي).
�إن القر�ض (رقم  )3ميثل قرو�ض ح�صلت عليها ال�شركة الأم مببلغ  1.000مليون ريال �سعودي من بنوك حملية لتمويل متطلبات ر�أ�س مالها
العامل .وكما يف  31دي�سمرب 2010م ،بلغت القرو�ض القائمة  675مليون ريال �سعودي ( 900 :2009مليون ريال �سعودي) مت�ضمنة اجلزء املتداول
والبالغ  225مليون ريال �سعودي ( 225 :2009مليون ريال �سعودي) .وت�ستحق القرو�ض ال�سداد على �أق�ساط ن�صف �سنوية و�سنوية غري مت�ساوية.
تخ�ضع هذه القرو�ض لأعباء مالية ح�سب �سايبور زائدا هام�ش� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات ال�شركة وب�سندات لأمر .كما �إن اتفاقيات
القرو�ض تت�ضمن تعهدات مالية والتي يتطلب من ال�شركة الأم �أن متتثل �إليها.
�إن القر�ض (رقم  )4ميثل قر�ض من بنك ح�صلت عليه زامل �ستيل بلدينغز انديا برايفت ليمتد .وي�ستحق �سداد القر�ض على  36ق�سط �شهري
مت�ساوي ويخ�ضع لعموالت مبعدالت جتارية عادية.
�أدرجت �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة يف عام 2011م كمطلوبات متداولة.
 -16ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة الأم  600مليون ريال �سعودي ( 450 :2009مليون ريال �سعودي) وهو مق�سم �إىل  60مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي
( 45 :2009مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي) .
�أتفق امل�ساهمون يف  31مار�س 2010م يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية على اقرتاح جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة الأم من 450
مليون ريال �سعودي �إىل  600مليون ريال �سعودي وذلك لزيادة عدد الأ�سهم من  45مليون �سهم �إىل  60مليون �سهم من خالل �إ�صدار �سهم واحد لكل
ثالثة �أ�سهم قائمة  .وقد مت زيادة ر�أ�س املال بتحويل مبلغ  150مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.
 -17توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة
اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بواقع  0.75ريال �سعودي لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  45مليون ريال �سعودي متثل  %7.5من ر�أ�س املال
( :2009بواقع  1.5ريال �سعودي لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  67.5مليون ريال �سعودي متثل  %15من ر�أ�س املال) وذلك العتمادها من قبل امل�ساهمني يف
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م ،دفعت ال�شركة الأم توزيعات �أرباح �أولية بواقع 75ر 0لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  45مليون ريال �سعودي
متثل  %7.5من ر�أ�س املال (« :2009ال�شيء»).
متـت املوافقة من قبل جمعية امل�ساهمني يف اجتماعهم ال�سنوي على توزيعات الأرباح النقدية لعام .2009
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2010تتمة )

 018حقوق الأقلية

�إن حقوق الأقلية هي كما يلي :
		
		
		
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة
		
جيوكليما ا�س� .آر .ال.
		
كنام ا�سيا ليمتد
		
زامل �ستيل بيلدنغز – فيتنام كومباين ليمتد
		
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�س املحدودة
�شركة الزامل هد�سون املحدودة 		
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة 		
 019م�صاريف البيع والتوزيع

2010
الن�سبة املئوية
%

2009
الن�سبة املئوية
%

49
15
35
7.73
49
50
50

49
15
35
7.73
49
50
-

2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية

		
تكاليف موظفني
		
دعاية وترويج مبيعات
		
خدمات
		
�إيجار ومنافع
نقل و�سفريات عمل و�ضيافة 		
		
ا�ستهالك
		
�إ�صالح و�صيانة
		
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
�أخرى

198.498
43.458
11.805
8.578
40.503
9.930
1.454
13.065
42.376

167.848
28.657
15.424
7.931
24.616
10.897
2.288
12.911
		 42.586

		

369.667

313.158

 -20امل�صاريف العمومية والإدارية
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
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تكاليف موظفني
ا�ستهالك
خدمات
لوازم
�أخرى

		
		
		
		
		
		
		

231.999
16.371
59.831
2.062
23.228

165.207
16.109
48.804
1.496
		 33.092

333.491

264.708

 -21الإيرادات الأخرى ،بال�صايف
2009
2010
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�أرباح ( /خ�سائر) حتويل عمالت		
		
�أرباح من بيع ا�ستثمارات
		
�إيرادات توزيعات �أرباح
		
ربح من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
		
متفرقات
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16.765
791
1.487
79
11.003
30.125

()3.274
716
397
		 15.412
13.251

 -22تكاليف التمويل
يتم تكبد تكاليف التمويل على �أوراق الدفع ومتويالت املرابحة والتورق والقرو�ض الق�صرية الأجل والقرو�ض لأجل و�إطفاء ر�سوم التمويل املدفوعة
مقدم ًا املتعلقة بالقرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
 -23التحليل وفقا للقطاعات
�أ ) حتليل املبيعات والدخل الت�شغيلي ( /اخل�سائر الت�شغيلية) و�صايف املوجودات ح�سب الأن�شطة:
		
املبيعات
		
		

2010

2009

		
�صناعة املكيفات
		
�صناعة احلديد
الزجاج والألياف الزجاجية
		
املركز الرئي�سي

1.636.218
2.209.302
172.892
-

1.576.504
2.451.339
176.569
-

		

4.018.412

4.204.412

الدخل الت�شغيلي /
(اخل�سائر الت�شغيلية)
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
2010

2009

102.225 149.399
246.804 116.324
33.223
30.070
()12.821( )8.364
287.429

369.431

		
�صايف املوجودات
2010

2009

296.005
780.006
116.509
96.380

246.776
781.513
102.980
		64.202

1.195.471 1.288.900

ب) حتليل املبيعات والدخل الت�شغيلي ( /اخل�سائر الت�شغيلية) ح�سب النطاق اجلغرايف:
املبيعات

					
2010

الدخل الت�شغيلي ( /اخل�سائر الت�شغيلية)
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

2009

2010

2009

مبيعات حملية
مبيعات خارجية
جمموع مبيعات اململكة
العربية ال�سعودية

2.392.382
755.583

2.669.700
843.009

199.865
55.593

212.470
74.844

3.147.965

3.512.709

255.458

287.314

بلدان �آ�سيوية �أخرى
�أفريقيا
�أوروبا

495.126
304.721
70.600

277.723
359.224
54.756

6.303
22.365
3.303

4.018.412

4.204.412

287.429

()7.470
89.565
22
369.431

 -24ربحية ال�سهم
نظر ًا لر�سملة الأرباح املبقاة لزيادة ر�أ�سمال ال�شركة الأم ،فقد مت تعديل احت�ساب ربحية ال�سهم جلميع ال�سنوات املعرو�ضة ب�أثر رجعي.
 -25االلتزامات املحتملة
�أ�صدرت البنـوك التي تتعامـل معها املجموعة �ضمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن املجموعة ،ب�ش�أن بع�ض العقود مببلغ  672مليون ريال �سعودي (:2009
 551مليون ريال �سعودي).

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

47

 -26االرتباطات الر�أ�سمالية
اعتمد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ  72مليون ريال �سعودي ( 70 :2009مليون ريال �سعودي).
ويبلغ �إجمايل التزام املجموعة لقاء ر�أ�س املال امل�صرح به وغري املدفوع حوايل  17.1مليون ريال �سعودي (  17.1 :2009مليون ريال �سعودي )
واملتعلق باال�ستثمار يف �شركة الزامل لل�صناعات احلديدية – �أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
� -27إدارة املخاطر
خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف �إخفاق �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف الآخر .ت�سعى املجموعة �إىل احلـد من
خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة ،ومل حتدد الإدارة �أية ت�أثريات هامة ناجمة
عن تركيز خماطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل .بيد �أن احل�سابات التجارية املدينة امل�ستحقة من العمالء الأجانب م�ضمونة بخطابات اعتماد
م�ستندي.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�صعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية .وتعمل املجموعة على احلد من
خماطر ال�سيولة بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية .تتطلب �شروط البيع اخلا�صة باملجموعة �أن يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل � 90إىل 150
يوم ًا من تـاريخ البيع ،كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل � 60إىل  90يوم ًا من تاريخ ال�شراء.
خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .نتيجة لال�ستثمارات يف
الدول الأجنبية ،ميكن �أن تت�أثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة �أ�سعار �صرف الريال ال�سعودي مقابل العمالت املتداولة يف هذه الدول الأجنبية.
تتعر�ض ال�شركة �أي�ضا للتعامل بالعمالت ،وين�ش�أ هذا التعر�ض ب�شكل رئي�سي من عمليات البيع �أو ال�شراء التي تقوم بها ال�شركات التابعة الأجنبية
بالعمالت املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون �أ�سعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة الأم.
 -28القيم العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام ما بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة
يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .تت�ألف املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما يف حكمه واحل�سابات املدينة واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة
وجهات منت�سبة ،وتت�ألف مطلوباتها املالية من قرو�ض املرابحة والقرو�ض الق�صرية الأجل والقرو�ض لأجل ،و�أوراق الدفع واحل�سابات الدائنة واملبالغ
امل�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة وجهات منت�سبة.
وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للأدوات املالية وقيمها الدفرتية.
� -29أرقام املقارنة
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�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام العام  2009مبا يتما�شى مع عر�ض ال�سنة احلالية.
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