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جمل�س الإدارة
الصف األول (من الي�سار �إىل اليمني):
خالد عبداهلل الزامل ،معايل الدكتور �سليمان عبدالعزيز ال�سليم� ،سعادة الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل،
خالد �سليمان العليان� ،أحمد عبداهلل الزامل.
الصف الثاني (من الي�سار �إىل اليمني):
�سلطان خالد بن حمفوظ ،ه�شام عبدالرزاق الرزوقي� ،أديب عبداهلل الزامل ،عبداهلل حممد الزامل،
�سامي خليفة الق�صيبي.
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عزيزي امل�ساهم،

ي�سعدين

�أن يتجدد لقاءنا هذا العام وقد �أمتت �شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل لل�صناعة) عامها العا�شر
مبزيد من النمو والتو�سع حمققة نتائج قيا�سية .وي�سرين �أن �أقدم لكم با�سمي
ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقرير ال�سنوي عن نتائج �أعمال
ال�شركة و�إجنازاتها والقوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب .2008

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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لقد كان عام  2008عام ًا �صعب ًا بالن�سبة لالقت�صاد العاملي وال�شركات يف خمتلف
�أنحاء العامل ،حيث ارتفعت خالله �أ�سعار النفط العاملية �إىل م�ستويات قيا�سية،
وارتفعت كذلك �أ�سعار املواد اخلام مثل احلديد وال�صلب والإ�سمنت والنحا�س
والأملنيوم �إىل م�ستويات مل ي�سبق لها مثيل قبل �أن تنخف�ض جمدد ًا .كما عانت
القطاعات امل�صرفية واملالية خالل الأ�شهر املا�ضية جمموعة من النك�سات
الناجمة عن �أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد �أدت هذه
الأحداث جمتمعة �إىل حدوث الأزمة االقت�صادية العاملية التي �أثرت بدورها �سلب ًا
على جميع ال�شركات يف خمتلف قطاعات الأعمال ،ومن �ضمنها تلك العاملة يف
قطاع الإن�شاءات والبناء.
وقد نتج عن هذه الأزمة العاملية انخفا�ض ملحوظ يف �أعمال ون�شاطات قطاع
البناء والت�شييد ،والتي كان لها ت�أثري مماثل على �أن�شطة الزامل لل�صناعة،
خا�صة خالل الربع الأخري من العام  .2008ورغم تداعيات الأزمة املالية
العاملية على خمتلف القطاعات والأن�شطة االقت�صادية ،فقد وا�صلت ال�شركة
منوها حمققة نتائج قيا�سية خالل العام  2008يف الإيرادات بلغت 4549.6
مليون ريال �سعودي ( 1213.2مليون دوالر �أمريكي) بنهاية  31دي�سمرب ،2008
بزيادة قدرها  %24عن العام  ،2007مما يعد �إجناز ًا كبري ًا لل�شركة يف ظل
الظروف الدقيقة وال�صعبة التي مير بها االقت�صاد العاملي ب�صفة عامة.
على �صعيد النتائج والإجنازات التي حتققت يف عام  ،2008ارتفعت
الأرباح ال�صافية لل�شركة ،بعد احت�ساب خم�ص�صات الزكاة ال�شرعية� ،إىل
 225.1مليون ريال �سعودي ( 60مليون دوالر �أمريكي) مقارنة مببلغ 206.5
مليون ريال �سعودي ( 55.1مليون دوالر �أمريكي) يف الفرتة نف�سها من العام
 .2007وقد بلغ ربح ال�سهم الواحد بعد خ�صم خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية 5
ريال �سعودي ( 1.33دوالر �أمريكي) مقابل  4.59ريال �سعودي ( 1.22دوالر
�أمريكي) بزيادة ن�سبتها  %9عن العام ال�سابق.
كذلك ارتفعت حقوق امل�ساهمني بنهاية  31دي�سمرب  2008بن�سبة  %15.2لت�صل
�إىل  1028.3مليون ريال �سعودي ( 274.2مليون دوالر �أمريكي) مقارنة مع
 892.3مليون ريال �سعودي ( 238مليون دوالر �أمريكي) يف العام .2007
ويف �ضوء النتائج املالية املحققة خالل العام ،فقد اقرتح جمل�س الإدارة توزيع
�أرباح نقدية بواقع  1.5ريال �سعودي ( 0.33دوالر �أمريكي) لل�سهم الواحد عن
العام  ،2008وهي متثل ما جمموعه  67.5مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة %15
من ر�أ�س املال.

ت�أتي قدرتنا على حتقيق مثل هذه النتائج املتميزة من خالل التنوع يف الأعمال
عرب خم�س قطاعات �صناعية ،وهي احلديد وتكييف الهواء واملواد العازلة
والزجاج وال�صناعات اخلر�سانية .وقد �ساهمت القطاعات الثالث الأوىل ب�شكل
رئي�سي يف حتقيق ال�شركة لنتائج قيا�سية يف العام  ،2008وهم يف و�ضع جيد
ملوا�صلة منو �أعمالهم يف الأ�سواق املحلية التي منلك فيها مرافق ت�صنيعية �إىل
جانب الأ�سواق العاملية التي نقوم بت�صدير منتجاتنا �إليها.

من جهة �أخرى ،وا�صلت ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س
املحدودة (�أفيكو) خططها التو�سعية حيث با�شرت العمل على تنفيذ وبناء
م�صنع جديد للمواد العازلة ،والذي يتوقع ا�ستكماله يف عام  .2010ويف خطوة
لتعزيز طاقتها الإنتاجية ،بد�أت وحدة الأبراج واجللفنة بالزامل للحديد �إن�شاء
م�صنع جديد للجلفنة يف املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام وفق �أف�ضل املعايري
البيئية العاملية ،حيث يتوقع ا�ستكماله خالل عام .2009

يف �شهر نوفمرب قامت الزامل للحديد بتطوير هيكلها التنظيمي ،حيث مت
تق�سيم ن�شاطات ال�شركة �إىل جمموعتني رئي�سيتني حتوي كل منهما وحدات
عمل ذات وظائف مماثلة ،وهما جمموعة منتجات املباين احلديدية امل�سئولة
ب�شكل �أ�سا�سي عن املباين �سابقة الهند�سة والعوار�ض املفرغة واملنتجات املتعلقة
مبكونات املباين احلديدية ،وجمموعة منتجات احلديد ال�صناعي امل�سئولة
عن منتجات الزامل للحديد من الهياكل الإن�شائية الفوالذية ومعدات املعاجلة
عال من
وم�شاريع الأبراج واجللفنة .و�سيحقق الهيكل التنظيمي اجلديد م�ستوى ٍ
الأداء والإجناز يف جميع وحدات العمل ،كما �سي�سهم يف تعزيز قدرة ال�شركة
التناف�سية يف الأ�سواق املختلفة.

كما �ستبد�أ �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة،
وهي �إحدى �شراكتنا الإ�سرتاتيجية اجلديدة ،يف امل�ستقبل القريب العمل
على تو�سعة عملياتها من خالل بناء م�صنع جديد للألواح املفرغة والأعمدة
والعوار�ض اخلر�سانية.

حققت الزامل
لل�صناعة �أرباحا ً قيا�سية بزيادة قدرها
 %24عن العام ال�سابق

وانطالق ًا من خططنا الإ�سرتاتيجية الطويلة املدى وامل�ستمدة من ر�ؤيتنا
باالنت�شار والتو�سع حول العامل ،فقد قامت الزامل لل�صناعة بت�أ�سي�س خم�س
�شراكات �إ�سرتاتيجية جديدة وت�شغيل خم�سة م�صانع حديثة خالل العام ،2008
اثنان منها يتبعون لقطاع تكييف الهواء ،واثنان لقطاع احلديد ،فيما يخ�ص
امل�صنع اخلام�س قطاع املواد العازلة.
وقد قامت الزامل للحديد خالل عام  2008بافتتاح م�صنعها اجلديد يف الهند
وم�صنعها الثاين يف مدينة هو�شي مينه يف فيتنام ،وذلك بهدف تو�سيع النطاق
العاملي ملنتجاتها من املباين �سابقة الهند�سة ،فيما قامت مكيفات الزامل
بت�شغيل م�صنعها اجلديد واملتطور يف املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام يف
اململكة العربية ال�سعودية ،لإنتاج املكيفات املركزية واملربدات ووحدات مناولة
الهواء .كما مت افتتاح م�صنع �شركة الزامل هد�سون يف الدمام لإنتاج �أجهزة
املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء التي ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف م�شاريع
قطاع النفط والغاز .و�أخري ًا ،مت افتتح م�صنع �شركة �أرما�سيل الزامل ال�شرق
الأو�سط يف الدمام لت�صنيع منتجات العوازل ال�صناعية املطاطية العالية اجلودة
لتلبية احتياجات �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

وقد �شهدت �شركة الطاقة املركزية ،وهي �إحدى ال�شركات التابعة لنا يف مملكة
البحرين ،تقدم ًا ملمو�س ًا خالل هذا العام ،معززة بذلك مكانتها ك�إحدى
ال�شركات الإقليمية الرائدة يف تطوير وت�شغيل م�شاريع البنى التحتية .وتعمل
ال�شركة حالي ًا على عدد من امل�شاريع احليوية ،كما تتطلع لتوقيع مذكرات تفاهم
لعدد من امل�شاريع البارزة يف املنطقة ،والدخول يف �شراكة جديدة مع �إحدى
ال�شركات اخلدمية العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة .ويتوقع �أن ت�سهم
عمليات اخل�صخ�صة املتزايدة لبع�ض املرافق العامة يف املنطقة �إىل تعزيز
�أعمال ال�شركة وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة منها يف امل�ستقبل.
وبالإ�ضافة �إىل �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية ،فقد قامت الزامل لل�صناعة ب�شراء
�أر�ض �صناعية جديدة جماورة للمدينة ال�صناعية الثانية بالدمام ،و�سيتم
تطويرها لتوفري خدمات �شاملة يف هذه املنطقة ال�صناعية ال�ستخدامها من قبل
قطاعاتنا املختلفة� ،إ�ضافة �إىل ت�أجري �أجزاء منها لل�شركات ال�صناعية الأخرى،
وهو الأمر الذي �سيعمل على التو�سع الإيجابي لأن�شطة ال�شركة وزيادة حجم
ا�ستثماراتها الرئي�سية ،ومن ثم تنويع م�صادر الدخل وتنمية حقوق م�ساهميها.
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ومن اجلوانب الرئي�سية لنجاحنا خالل ال�سنوات املا�ضية هي �أن�شطة البحث
والتطوير امل�ستمرة يف كافة قطاعاتنا ال�صناعية ،والتي �ساهمت يف ت�صميم
وت�صنيع منتجات جديدة ومبتكرة تلبي متطلبات عمالئنا وتعزز من مكانتنا
الريادية يف امليادين التي نعمل فيها.
�إن الزامل لل�صناعة ملتزمة مب�سئوليتها االجتماعية والأخالقية جتاه املجتمعات
التي تعمل فيها ،كما متتد م�سئوليتنا االجتماعية �إىل دعم التنمية امل�ستدامة
وتطوير �آليات الأعمال وتوطني الوظائف عرب جميع قطاعاتنا املختلفة .ون�سعى
با�ستمرار لتقدمي الدعم والتدريب الالزمني ملوظفينا والإ�سهام يف برامج
اخلدمة والتنمية يف جميع املجتمعات التي منار�س فيها �أن�شطتنا .وترى ال�شركة
�أن االلتزام التام باملبادئ الأخالقية للم�سئولية االجتماعية قاعدة �أ�سا�سية
لتحقيق النجاح على املدى الطويل.
كما تويل الزامل لل�صناعة اهتمام ًا كبري ًا جتاه ال�صحة وال�سالمة البيئية ،وذلك
من خالل تقدمي منتجات بتقنيات متطورة ،و�ضمان �إعادة تدوير املواد الناجتة
من العمليات الت�صنيعية ،وكذلك العمل احلثيث لتحقيق اال�ستخدام الأمثل
للطاقة ب�صورة م�ستدمية وحماية املوارد الطبيعية.
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�أما يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية يف موقع العمل ،فقد حافظت جميع
قطاعات الزامل لل�صناعة على معدالت مثالية يف هذا املجال ،حيث انخف�ض
معدل الإ�صابات �أثناء العمل �إىل حد كبري ،م�ؤكدة بذلك التزام جميع املوظفني
مببادئ وقواعد ال�سالمة .كما ت�سعى ال�شركة با�ستمرار لتحقيق واملحافظة
على املعايري واملتطلبات الدولية لل�صحة وال�سالمة املهنية من خالل ح�صولها
على االعتمادات وال�شهادات العاملية ذات ال�صلة ،وتبني الربامج املكثفة التي
ت�ستهدف تر�سيخ ثقافة ال�سالمة ال�صناعية والبيئية بني املوظفني.
و�شهد عام � 2008إن�شاء �إدارة التدقيق الداخلي للزامل لل�صناعة ،حيث تعك�س
هذه اخلطوة التزامنا الكامل بتطبيق حوكمة ال�شركات وفق �أرقى املعايري
العاملية و�أعلى درجات ال�شفافية يف جميع جوانب عملنا ،وهي جزء من التزامنا
امل�ستمر وامل�سئول ملا فيه م�صلحة م�ساهمينا وموظفينا وعمالئنا.

واعرتاف ًا بدورنا يف بناء املجتمع وتطوير هذا الوطن،
فقد �شهدنا م�ؤخر ًا حدثني مهمني:
• �أولهما فوز الزامل لل�صناعة باملركز الثاين يف مبادرة م�ؤ�شر التناف�سية
امل�سئولة لعام  ،2009وذلك خالل منتدى التناف�سية الدويل الثالث يف
الريا�ض ،حيث جاء فوز الزامل لل�صناعة بناء على معايري التقييم يف
االبتكار يف اخلدمة واملنتج ،والتوا�صل امل�سئول ،وبيئة العمل امل�سئولة ،ونتيجة
املمار�سات العملية امل�سئولة لل�شركة عرب جميع �أعمالها الإقليمية والدولية.
• �أما احلدث الثاين البارز فتمثل يف ت�سليم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود وثيقة ُمباركة لل�شركة تقدير ًا مل�ساهمتها يف
برامج تدريب وتوظيف ال�شباب ال�سعودي ،وذلك كون الزامل لل�صناعة ع�ضو ًا
يف م�شروع ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ما بني القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني.
وانطالق ًا من الإجنازات املتميزة التي حققتها الزامل لل�صناعة خالل الأعوام
املا�ضية واملكانة الرفيعة التي و�صلت �إليها ،تعمل ال�شركة با�ستمرار على تطوير
قاعدة ا�ستثماراتها وتعزيز وتنمية حقوق م�ساهميها ،عالوة على توفري بيئة
عمل منا�سبة ملوظفيها .ومن خالل حر�صها امل�ستمر على املعايري العالية للجودة
واالرتقاء ب�أداء عملياتها ون�شاطاتها ال�صناعية والتو�سع اعتماد ًا على �أُ�س�سنا
املتينة ،فنحن بال �شك لدينا الإمكانيات لتحقيق النجاح والنمو يف امل�ستقبل� .إن
الركود العاملي املتزايد نتيجة الظروف االقت�صادية ال�سائدة يف كثري من البلدان
التي نعمل فيها وتلك التي ينطلق منها جزء ًا كبري ًا من �أعمالنا �سوف يجعل عام
 2009حتدي ًا كبري ًا بالن�سبة لنا .ومع ذلك ،فنحن منلك كل الثقة ب�أننا يف و�ضع
جيد لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من الأعمال وامل�شاريع املتاحة وموا�صلة النمو
امل�ستدمي واملتوازن يف امل�ستقبل.
ال ي�سعنا يف اخلتام �إال �أن نتقدم بالثناء والعرفان جلميع العاملني يف خمتلف
قطاعات ال�شركة ملثابرتهم وجهودهم املخل�صة التي تقود م�سرية النجاح للزامل
لل�صناعة .كما نتوجه بال�شكر والتقدير �إىل م�ساهمينا الكرام على ح�سن ثقتهم
بنا ،ودعمهم الدائم خلطواتنا الهادفة لتحقيق �أف�ضل النتائج املمكنة ،وا�ستمرار
م�سرية النجاح والعطاء املتوا�صل ،وامل�شاركة الفعالة يف التنمية االقت�صادية،
�سائلني املوىل عزوجل �أن يوفقنا جميع ًا يف خطواتنا امل�ستقبلية.

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة
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ويف �ضوء هذه النتائج املتميزة ،ي�سرين ،ب�صفتي ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب،
�أن �أقدم جزيل ال�شكر و�صادق الثناء لكل فرد من من�سوبي ال�شركة ملثابرتهم
و�إخال�صهم يف العمل وم�ساهمتهم يف حتقيق هذا النجاح والتميز.

خالد عبداهلل الزامل
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

تقرير ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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ي�سرين

�أن �أ�ستعر�ض لكم الأداء املتميز لقطاعات �شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل لل�صناعة) خالل عام .2008
فقد كانت هذه ال�سنة حافلة بالإجنازات و�شهدت تنفيذ العديد من القرارات
الإ�سرتاتيجية التو�سعية الهامة على ال�صعيدين املحلي والعاملي.
لقد حققت ال�شركة قدر ًا كبري ًا من املرونة يف مواجهة الظروف الدقيقة
وال�صعبة التي مر بها االقت�صاد العاملي خالل عام  ،2008كما حققت نتائج
قيا�سية بالرغم من التقلبات الكبرية التي مرت بها �أ�سعار النفط واملواد
اخلام على امل�ستوى العاملي ،خا�صة �أ�سعار احلديد والإ�سمنت والنحا�س
والأملنيوم� ،إىل جانب الركود االقت�صادي ال�سائد حالي ًا يف �أن�شطة الأعمال
يف كثري من بلدان العامل.
وفيما يتعلق بقطاعاتنا الرئي�سية ،وهي الزامل للحديد ،ومكيفات الزامل،
والزامل للزجاج ،وال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س املحدودة
(�أفيكو)� ،إ�ضافة �إىل ال�شركات ووحدات العمل الأخرى ،والتي تت�ضمن خم�س
�شراكات �إ�سرتاتيجية جديدة ،فقد �أظهرت تقدم ًا كبري ًا خالل هذا العام لتحقق
�إيرادات �إجمالية بلغت  4.6بليون ريال �سعودي ( 1.23مليون دوالر �أمريكي)،
بزيادة قدرها  %24عن عام .2007

وانطالق ًا من �إ�سرتاتيجية الزامل لل�صناعة يف التو�سع والنمو على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ،فقد قامت ال�شركة بت�أ�سي�س خم�س �شراكات �إ�سرتاتيجية
مع �شركات حملية وعاملية رائدة ،وافتتاح خم�سة م�صانع جديدة خالل عام
 ،2008والذي يتوقع �أن ت�ضيف مزيد ًا من الإيرادات لل�شركة يف الأعوام املقبلة.
وتت�ضمن ال�شراكات الإ�سرتاتيجية اجلديدة جمموعة من ال�شركات العاملة يف
جمال املواد العازلة و�أجهزة تكييف الهواء وال�صناعات اخلر�سانية واملنتجات
واحللول اخلا�صة مب�شاريع البنية التحتية لالت�صاالت الال�سلكية.
لقد �شهد �شهر مايو ت�أ�سي�س �شركة �أرما�سيل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة،
وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة �أرما�سيل العاملية الأملانية ،لت�صنيع منتجات
العوازل ال�صناعية البال�ستيكية الرغوية امل�ستخدمة يف خمتلف القطاعات
وامل�شاريع يف اململكة العربية ال�سعودية .و�ستبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صنع
اجلديد يف املدينة ال�صناعية الأوىل بالدمام � 100ألف مرت مكعب �سنوي ًا من
منتجات العزل املطاطية واملواد العازلة ال�صناعية حتت العالمة التجارية
ال�شهرية «.»Armaflex
كما �شهد عام  2008افتتاح امل�صنع اجلديد ل�شركة الزامل هد�سون املحدودة،
وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة منتجات هد�سون ال�شرق الأو�سط املحدودة،
ال�شركة العاملية الرائدة يف �إنتاج �أجهزة املبادالت احلرارية للأغرا�ض
ال�صناعية .و�سيقوم امل�صنع اجلديد يف املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام
بت�صنيع وجتميع و�صيانة �أجهزة املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء خلدمة
القطاعات اخلدمية والبرتوكيماوية ،وقطاع النفط والغاز ،والقطاعات
ال�صناعية الأخرى.
ويف �أبريل  ،2008مت ت�أ�سي�س �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية املحدودة (رانكو الزامل) ،وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع جمموعة
الربيعة والن�صار ،ومقرها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية .ومبوجب هذه ال�شراكة متلكت الزامل لل�صناعة ح�صة بن�سبة  %50يف
م�صنع الربيعة والن�صار للمباين اخلر�سانية اجلاهزة (رانكو للخر�سانة) الذي
يقوم بت�صميم وت�صنيع وتركيب املباين اخلر�سانية اجلاهزة �إ�ضافة �إىل ت�شكيلة
وا�سعة من املنتجات اخلر�سانية الأخرى امل�ستخدمة يف العديد من التطبيقات
ال�سكنية والتجارية وال�صناعية ،والتي حتظى بثقة كبرية لدى العمالء يف اململكة
العربية ال�سعودية.

ويف �أوائل عام  ،2008قامت الزامل لل�صناعة بتملك ح�صة ن�سبتها  %30يف
�شركة �أدفانتك كويلز املحدودة يف الهند ،وهي �إحدى ال�شركات القليلة التي
تقوم بت�شغيل م�صنع متكامل لأجهزة التكييف .وتعد هذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
�أول ا�ستثمار رئي�سي ل�شركة ت�صنيع �أجهزة تكييف خليجية يف الهند .ورغم �أن
«�أدفانتك كويلز» تقوم بت�صنيع وحدات تكييف الغرف ب�شكل رئي�سي� ،إال �أنها
تعترب مورد ًا رئي�سي ًا ملكيفات الزامل يف اململكة العربية ال�سعودية منذ �سنوات
عديدة .ومن املتوقع �أن ي�سهم هذا اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف تعزيز عملية
توريد م�صادر املكونات الأ�سا�سية لأجهزة التكييف ،بالإَ�ضافة �إىل تعزيز ح�صة
مكيفات الزامل يف �سوق �أجهزة التكييف املتنامي يف الهند.
كما مت خالل العام ت�أ�سي�س �شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية التحتية
املحدودة ،وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة نيودلهي لأبراج االت�صاالت
املحدودة .وتهدف هذه ال�شراكة اجلديدة �إىل توفري جمموعة وا�سعة من
املنتجات اخلا�صة مب�شاريع البنية التحتية لالت�صاالت الال�سلكية ،كالأبراج
املجلفنة والألواح املعدنية املعزولة و�أجهزة تكييف الهواء ووحدات الربط
الكهربائية ،لقطاع االت�صاالت املتنامي يف الهند.
و�شهد العام �أي�ض ًا افتتاح م�صنعني جديدين للزامل للحديد يف كل من مدينة
بوين بالهند ومدينة هو�شي مينه بفيتنام لإنتاج املباين �سابقة الهند�سة
واملنتجات احلديدية الأخرى .ويتوقع �أن ت�ستورد �شركة الزامل نيودلهي اجلديدة
احتياجاتها من املنتجات احلديدية من امل�صنع اجلديد يف بوين بالهند ،فيما
�سي�سعى امل�صنع اجلديد يف فيتنام �إىل تطوير �أعماله والبحث عن فر�ص
وم�شاريع جديدة يف كل من ال�سوق الفيتنامي املحلي و�أ�سواق الت�صدير يف منطقة
املحيط الهادئ.
ويف خطوة �إ�سرتاتيجية مهمة للزامل لل�صناعة خالل العام ،فقد قامت ال�شركة
ب�شراء �أر�ض مب�ساحة � 900ألف مرت مربع غربي املدينة ال�صناعية الثانية
بالدمام بهدف تطوير �أر�ض �صناعية جديدة متلك بنية حتتية �شاملة وت�ضم

جميع املرافق اخلدمية الأ�سا�سية .و�ست�ضم هذه الأر�ض جمموعة من قطع
الأرا�ضي التي �سيتم ت�أجريها لل�شركات ال�صناعية� ،إىل جانب ا�ستخدامها
مل�شاريع الزامل لل�صناعة يف امل�ستقبل ،حيث يتوقع �أن تكون جاهزة بنهاية
عام .2010
كان �أداء الزامل للحديد يف عام  2008قيا�سي ًا بالرغم من التباط�ؤ امللحوظ
يف قطاع الإن�شاءات والبناء يف اململكة العربية ال�سعودية خالل الن�صف الثاين
من العام .وكان التو�سع الإ�سرتاتيجي عام ًال مهم ًا خالل العام ،حيث مت افتتاح
م�صانع جديدة يف كل من الهند وفيتنام ،وحتقيق تقدم كبري يف �إن�شاء م�صنع
جديد للجلفنة تابع لوحدة الأبراج واجللفنة يف الزامل للحديد.
ويف �أواخر العام ،مت �إعادة هيكلة الزامل للحديد لتحديد التق�سيمات املختلفة
للأعمال وتنظيم العالقات الوظيفية داخل ال�شركة ،مبا يتوافق مع �إ�سرتاتيجية
ال�شركة الطويلة املدى و�ضمان �أق�صى درجات الرتابط والكفاءة والفعالية.
وحققت كانام �آ�سيا يف ر�أ�س اخليمة �إجناز ًا مهم ًا بح�صولها على �شهادة
خمتربات ( )Underwriters Laboratories - ULملنتجاتها من الألواح احلديدية،
مما يجعلها ال�شركة الوحيدة يف املنطقة احلا�صلة على هذه ال�شهادة للألواح
وامل�سطحات احلديدية املركبة والعادية .كما ت�سلمت الزامل للحديد فيتنام
�شهادات اعتماد « »FM Approvalsلأنظمة « »MaxSEAMاملتطورة للأ�سقف.
ويف ال�سياق ذاته ،ت�سلمت وحدة املباين �سابقة الهند�سة يف الزامل للحديد
�شهادة اجلودة الرو�سية « »GOSTللأ�سواق الأوكرانية� ،إ�ضافة �إىل �شهادة
اجلودة الأملانية « »Zulassungالتي �ستفتح لها �آفاق ًا جديدة للدخول �إىل
الأ�سواق الأوروبية على نطاق وا�سع.
من ناحية �أخرى ،حققت مكيفات الزامل خالل العام نتائج قيا�سية منذ
ت�أ�سي�سها قبل حوايل  34عام ًا ك�أول م�صنع ملكيفات الهواء يف اململكة العربية
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وبعد ا�ستكمال تو�سعة م�صنع �أفيكو وزيادة طاقته الإنتاجية التي انتهت يف �شهر
يناير من العام � ،2008ساهم ح�صول �أفيكو على �شهادة « »CEالأوروبية للجودة
يف ت�صدير منتجاتها �إىل الأ�سواق الأوروبية ،حيث ت�ضمن هذه ال�شهادة مطابقة
منتجات ال�شركة للمعايري وال�شروط الفنية املعتمدة من قبل االحتاد الأوروبي،
وحتقيقها متطلبات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ال�ضرورية لت�سويق وبيع منتجاتها
يف هذه الأ�سواق .وتخطط ال�شركة حالي ًا لبناء م�صنع جديد للمواد العازلة من
الفيربجال�س ،حيث يتوقع ا�ستكماله يف عام .2010

قطاع احلديد

كان �أداء قطاع احلديد يف عام  2008قيا�سي ًا يف كافة ن�شاطاتها املحلية
والعاملية ،حيث بلغت �إيراداتها الإجمالية  2.83بليون ريال �سعودي ،بزيادة
ن�سبتها  %24عن العام .2007
ال�سعودية ،حيث ارتفعت �إيراداتها بن�سبة  %25مقارنة بالعام ال�سابق بف�ضل
اخلطط املدرو�سة واال�سرتاتيجيات املتوازنة عرب جميع وحدات العمل يف
ال�شركة .وثمة جوانب �أخرى رئي�سية يف جناح مكيفات الزامل هي االهتمام
الوثيق ب�أن�شطة البحث والتطوير ،خا�صة فيما يتعلق بابتكار �أجهزة تكييف
الهواء العالية الأداء بتقنيات متطورة ،والتي ت�ضمن حفاظ ال�شركة على دورها
الريادي يف هذا املجال ،لي�س يف �أ�سواق اململكة العربية ال�سعودية وال�شرق
الأو�سط فح�سب ،بل يف �أماكن �أخرى عديدة حول العامل.
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كما مت خالل العام افتتاح امل�صنع الثاين اجلديد ملكيفات الزامل يف الدمام
لإنتاج �أحدث �أجهزة تكييف الهواء املركزية واملربدات ووحدات مناولة الهواء
ملختلف التطبيقات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية.
وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي مير بها قطاع البناء والت�شييد يف
املنطقة ،خا�صة خالل الن�صف الثاين من عام  ،2008فقد حققت ال�شركة
العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س (�أفيكو) �أدا ًء قيا�سي ًا خالل العام،
حيث ارتفعت مبيعاتها بن�سبة  %20عن العام ال�سابق .و�أود �أن �أ�شيد بالدور
البارز ل�شركة �أوينز كورننج الأمريكية ،ال�شريك اال�سرتاتيجي يف �أفيكو ،حيث
�ساهم التعاون الوثيق معها يف جناح هذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ،ف�ض ًال عن
تعزيز منتجات �أفيكو يف الأ�سواق من خالل توفري التقنية املتقدمة يف العمليات
الت�صنيعية.

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 ت�صميم
وت�صنيع وتوريد املباين احلديدية �سابقة الهند�سة ذات االرتفاعات املنخف�ضة
لال�ستخدامات التجارية وال�صناعية والزراعية والع�سكرية املختلفة .وقد قامت
بتوريد ما يزيد على  135.000طن مرتي من املباين �سابقة الهند�سة خالل
العام .2008
وقد حققت وحدة املباين �سابقة الهند�سة مبيعات قيا�سية بزيادة  %32مقارنة
بعام  .2007وتعتمد هذه الوحدة على ت�صدير منتجاتها للأ�سواق اخلارجية،
حيث تبلغ �صادراتها ما بني  %60-50من �إجمايل الإنتاج ال�سنوي منذ عام
 .1995ويعد ذلك �إجناز ًا كبري ًا بالرغم من وجود �ستة م�صانع لل�شركة منت�شرة
يف كل من منطقة اخلليج و�أفريقيا والهند ومنطقة املحيط الهادئ منذ �سنوات
عديدة.
وتظهر النتائج �إىل �أن ما ن�سبته  %50من �إجمايل �إنتاج الوحدة خالل عام 2008
قد مت توريده �إىل داخل اململكة العربية ال�سعودية ،فيما مت توريد � %28إىل �أماكن
�أخرى يف دول اخلليج ،وتوريد � %10إىل �أوروبا ،وتوريد ن�سبة  %12املتبقية �إىل
عدة �أماكن يف ال�شرق الأو�سط وبنغالدي�ش و�سرييالنكا وباك�ستان.

عام �آخر من النمو والتو�سع
اال�سرتاتيجي

ومن �أبرز امل�شاريع التي فازت بها الوحدة خالل العام ،مركز الريموك التجاري
يف الريا�ض ،ومركز �أفريقيا مول يف القاهرة ،وم�صنع للأجهزة الكهربائية يف
الأردن ،وم�صنع للخر�سانة اجلاهزة يف �أبو ظبي ،وم�صنع للفيربجال�س يف ينبع
غربي اململكة� ،إ�ضافة �إىل عدد من امل�شاريع الأخرى البارزة يف قطر والبحرين
وباك�ستان وفنزويال واململكة العربية ال�سعودية.
وقد ح�صلت وحدة املباين �سابقة الهند�سة هذا العام على �شهادة اجلودة
الرو�سية « »GOSTللأ�سواق الأوكرانية ،و�شهادة اجلودة الأملانية «»Zulassung
التي �ستفتح لها �آفاق ًا وا�سعة لت�سويق وبيع منتجاتها يف الأ�سواق الأوروبية .كما
مت �إ�ضافة الهياكل وال�صفائح ال�سقفية املقو�سة �إىل جمموعة املنتجات اخلا�صة
بالوحدة ،وتطوير برنامج الت�صميم الهند�سي « »Ez-Buildـ املبتكر من قبل
الإدارة الهند�سية يف الزامل للحديد ـ با�ستمرار لي�شمل �أحدث التطورات
التقنية املتوفرة.

الزامل للحديد الهند

قامت الزامل للحديد الهند خالل عام  2008بتنفيذ عدد من اخلطوات الهامة
لتعزيز مكانتها يف جميع �أنحاء القارة الهندية من خالل حملة ترويجية يف
خمتلف و�سائل الإعالم ،وامل�شاركة يف املعار�ض الدولية� ،إ�ضافة �إىل التغطية
الإعالمية املميزة حلفل افتتاح امل�صنع اجلديد يف مدينة بوين يف  14نوفمرب.
وعلى ال�صعيد العملي ،مت تعيني مدير مبيعات جديد يف مدينة دلهي �إىل جانب
عدد من مدراء املبيعات اجلدد يف مناطق البنجاب وجوجارات وكريال ،وذلك
ب�سبب الزيادة امللحوظة يف حجم امل�شاريع.
وبعد بدء الإنتاج التجريبي مل�صنع الزامل للحديد الهند يف دي�سمرب ،2007
ارتفع حجم امل�شاريع التي فازت بها والتي تعمل عليها الزامل للحديد الهند من
 32م�شروع ًا يف يناير � 2008إىل  122م�شروع ًا �شهري ًا بنهاية عام .2008
ورغم جناح منتجات الزامل للحديد يف الهند على نطاق وا�سع وح�صولها على
ثقة العمالء� ،إال �أن العقبات التي واجهت االقت�صاد الهندي ـ ك�سائر اقت�صاديات
العامل ـ خالل العام كان لها انعكا�س �سلبي على ن�شاط قطاع املقاوالت والبناء يف
خمتلف �أنحاء البالد ،ما �أدى �إىل انخفا�ض وا�ضح يف حجم الأعمال وامل�شاريع
ب�صفة عامة .ومع ذلك ،كانت هناك زيادة ملحوظة يف حجم الطلبات �أواخر
العام ،وهو الأمر الذي �سينعك�س يف حتقيق نتائج �إيجابية يف العام القادم
ليواكب حجم التطور الذي ت�شهده ال�شركة.
كما عملت ال�شركة خالل العام على و�ضع ال�صحة وال�سالمة املهنية على قائمة
�أولوياتها يف م�صنعها بالهند ،حيث قامت ب�إعداد برامج تدريبية �شاملة لتعريف
وتدريب جميع املوظفني مببادئ وممار�سات ال�صحة وال�سالمة املهنية ل�ضمان
حتقيق �أعلى معايري الأداء واجلودة التي تهدف �إليها الزامل لل�صناعة يف جميع
مرافقها الت�صنيعية حول العامل.
وقد بد�أت الإدارة الهند�سية يف الزامل للحديد الهند خالل العام بتوفري
اخلدمات الهند�سية لكل من الزامل للحديد الهند والزامل للحديد فيتنام،

وذلك بعد تقدميها للزامل للحديد يف اململكة العربية ال�سعودية يف وقت �سابق
من العام عندما قامت برتكيب برجميات هند�سية متطورة لهذا الغر�ض.
ومع توقع ا�ستقرار االقت�صاد الهندي وعودة الثقة لقطاع الأعمال باملنطقة ،ف�إن
الزامل للحديد الهند على �أمت اال�ستعداد لال�ستفادة الق�صوى من عودة الن�شاط
املتوقع �إىل قطاع البناء والت�شييد وحتقيق عوائد متميزة خالل العام املقبل.

الزامل للحديد م�صر

حققت الزامل للحديد م�صر �أدا ًء جيد ًا خالل عام  ،2008حيث ارتفع حجم
�شحناتها بن�سبة  %20لت�صل �إىل  70.000طن مرتي .ويعود هذا النمو �إىل
ارتفاع �صادراتها �إىل عدد من الأ�سواق الأفريقية من �ضمنها ثالثة �أ�سواق
جديدة هي غينيا وماالوي و�أوغندا.
وت�ضمنت امل�شاريع البارزة التي فازت بها خالل العام م�شاريع �شركة �سايبم
الإيطالية يف كل من نيجرييا و�أجنوال ،وم�شروع جمموعة �سوكوموويب يف
اجلزائر ،وم�شروع م�صنع للزجاج امل�سطح تابع ل�شركة النوا للخدمات
الهند�سية ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع موبي�س لقطع غيار ال�سيارات مل�صنع �شركة
هيونداي وم�شروع مرافق �شركة �أجيليتي يف م�صر .كما قامت بتوريد طلبية
خا�صة �إىل مطار كوناكري يف غينيا.
وتعمل الزامل للحديد م�صر حالي ًا على عدد من الطلبات اجلاهزة للتوريد
خالل الأ�شهر املقبلة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من العقود اخلا�صة بتوريد 20.000
طن مرتي لعدد من امل�شاريع امل�ستقبلية .ويتوقع �أن ت�ؤثر م�ؤ�شرات الأداء ال�سلبية
املعلنة يف دي�سمرب  2008يف اقت�صاديات الدول الأفريقية ،على �أ�سواق ال�شركة
يف القارة الأفريقية وبالتايل على ن�شاطات الزامل للحديد م�صر يف عام .2009
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الزامل للحديد فيتنام

وا�صلت الزامل للحديد فيتنام �أداءها اجليد خالل العام ،حيث بلغ حجم
�إنتاجها  49.000طن مرتي يف عام  ،2008مت توريد ن�سبة كبرية منه لعدد
من امل�شاريع احليوية.
وقد فازت ال�شركة بعدد من امل�شاريع البارزة يف عام  2008معظمها يف فيتنام،
بالإ�ضافة �إىل م�شاريع مهمة يف  11دولة يف خمتلف �أنحاء منطقة املحيط
الهادئ و�أ�سرتاليا وموري�شيو�س وريونيون .و�شملت امل�شاريع يف فيتنام �أحد
�أكرب م�صانع �شركة �إنتل لتجميع وفح�ص القطع واملكونات الإلكرتونية ،وم�صنع
�شركة كانون للتقنية ،وم�صنع ثيب فيت للحديد ،وم�صنع جمموعة هاكانا،
وم�صنع فيناهاال للمعدات الثقيلة .و�شملت امل�شاريع البارزة خارج فيتنام،
م�صانع ريدي بلت يف ماليزيا ،وم�شروع ل�شركة �أك�سون موبيل يف �سنغافورة،
�إ�ضافة �إىل م�شروعني يف موري�شيو�س ملعامل �إنتاج وتكرير ال�سكر.
وكجزء من �إ�سرتاتيجيتها التو�سعية ،فقد قامت الزامل للحديد فيتنام يف �أبريل
 2008بت�شغيل خط �إنتاج جديد للهياكل الإن�شائية الفوالذية يف م�صنعها الثاين
يف منطقة �أماتا ال�صناعية مبدينة هو�شي مينه بفيتنام .كما مت توقيع اتفاقية
ترخي�ص تكنولوجي مع جمموعة كانام الكندية لت�صنيع العوار�ض املفرغة
وامل�سطحات احلديدية ،وعوار�ض الكمرات الثانوية ،وعوار�ض
هامربو ( )Hambroاحلديدية.
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واعرتاف ًا باجلودة العالية ملنتجات الزامل للحديد فيتنام ،فقد ُمنحت ال�شركة
�شهادات اعتماد « »FM Approvalsبت�صنيف درجة �أوىل ( )Class 1لأنظمة
« »MaxSEAMاملتطورة للأ�سقف املعدنية ،كما مت منح ال�شركة �شهادة اعتماد
« »IBSمن ماليزيا للموردين املتميزين.
وفازت ال�شركة يف عام  2008بعدد من اجلوائز التقديرية البارزة� ،شملت
جائزة التنني الذهبي  2008ك�أف�ضل �شركة ا�ستثمار �أجنبي يف فيتنام لل�سنة
ال�ساد�سة على التوايل ،ما ي�ؤكد مكانتها املتميزة يف هذا البلد .كما فازت
ال�شركة بجائزة �أف�ضل عالمة جتارية يف فيتنام ملنتجات املباين احلديدية
�سابقة الهند�سة.
ومت خالل العام تكرمي الزامل للحديد فيتنام تقدير ًا جلهودها يف جمال
ال�سالمة البيئية وم�ساهمتها يف دعم توجه البالد نحو الكفاءة يف ا�ستخدام
الطاقة والت�صميم امل�ستدام للمباين.

�شركة كانام �آ�سيا املحدودة

عززت كانام �آ�سيا ،وهي �شراكة مع جمموعة كانام الكندية ،خالل عام 2008
من عملياتها الت�شغيلية يف م�صانعها بالدمام ور�أ�س اخليمة بدولة الإمارات
العربية املتحدة .كما �أ�ضافت منتجات جديدة مبتكرة من العوار�ض احلديدية
والعوار�ض ال�شبكية لأ�سقف والكمرات املعدنية �إىل جمموعة منتجاتها الأخرى،
والتي ت�شمل �أنظمة هامربو ( )Hambroاملتطورة للأ�سقف والأر�ضيات.
وجتدر الإ�شارة �إىل ح�صول م�صنع ال�شركة يف ر�أ�س اخليمة على �شهادة
خمتربات ( )Underwriters Laboratories - ULملنتجاتها
من الألواح احلديدية ،مما يجعلها ال�شركة الوحيدة يف املنطقة احلا�صلة
على هذه ال�شهادة للألواح وامل�سطحات احلديدية املركبة والعادية.

وخالل العام نفذت �شركة كانام �آ�سيا العديد من امل�شاريع البارزة يف خمتلف
�أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،شملت توريد وتركيب هيكل حديدي
للأ�سقف مل�شروع دار الأوبرا يف العا�صمة العمانية م�سقط ،وتوريد عوار�ض
حديدية بطول  56مرت ًا و  90مرت ًا حلظائر الطائرات يف كل من مطار جدة
والريا�ض والتي تعد الأكرب من نوعها يف تاريخ ال�شركة .كما مت توريد وتركيب
م�سطحات حديدية يف كل من مطاري الدوحة ودبي الدوليني .كما �أجنزت
ال�شركة بنجاح ثالثة م�شاريع كبرية كانت قد بد�أتها يف عام  ،2007وهي م�شروع
تابع ل�شركة �سوميتومو اليابانية يف رابغ غربي اململكة ،ومركز دارين التجاري
يف الدمام الذي يت�ضمن �أكرب عوار�ض �شبكية �سقفية يتم تركيبها حتى الآن،
مب�ساحة �أجمالية بلغت  35.000مرت مربع ،وم�شروع �أبراج ال�صفوة يف مكة
املكرمة الذي ا�ستخدم فيه �أنظمة هامربو املتطورة للأ�سقف والأر�ضيات يف
خم�سة �أبراج يت�ألف كل منها من  34طابق ًا.
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جمموعة منتجات احلديد ال�صناعي

وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية يف الزامل للحديد

فازت وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية مبجموعة من امل�شاريع البارزة خالل
عام � ،2008أربعة منها تابعة مل�شروع جممع الأ�سمدة اململوك ل�شركة التعدين
العربية ال�سعودية (معادن) يف منطقة ر�أ�س الزور �شمال مدينة اجلبيل
ال�صناعية ،حيث يجري �إن�شاء جمموعة من املجمعات ال�صناعية الكبرية
«املدينة التعدينية» لإنتاج الأ�سمدة الفو�سفاتية .كما فازت الوحدة بثالثة
م�شاريع كبرية يف عدد من الأ�سواق اجلديدة �شملت باك�ستان و�سوريا.
من جهة ثانية ،فازت وحدة معدات املعاجلة بطلبية خا�صة لت�صنيع وتوريد
�أوعية �ضغط و�أعمدة داعمة فوالذية ب�سماكة  100ملم ل�صالح �شركة �أرامكو
ال�سعودية .كما قامت الوحدة يف نهاية العام بعملية �صيانة �شاملة مل�صنعها
بهدف حت�سني �أن�شطتها الت�صنيعية وتطوير جودة الأداء وكفاءة الإنتاج.
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كما �أولت الوحدة خالل العام اهتمام ًا كبري ًا ب�شئون ال�صحة وال�سالمة والبيئة،

حيث ح�صلت على �شهادة « »ISO 14001:2004و�شهادة «»OHSAS 18001:1999

اخلا�صة ب�إدارة معايري البيئة ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ما يعك�س التزام وحدة
معدات املعاجلة بقوانني و�أنظمة ال�صحة وال�سالمة يف موقع العمل ،وي�ؤكد
اهتمامها ب�صحة و�سالمة جميع املوظفني والعاملني فيها.
ويف هذا الإطار ،متكنت الوحدة من تقليل ن�سبة النفايات الناجتة من العمليات
الت�شغيلية �إىل  %90من خالل االهتمام ب�إعادة تدوير وا�ستخدام جمموعة من
املواد املختلفة .كما مت تقليل ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة  ،%35وتراجع معدل
احلوادث يف العمل ون�سبة خطورة هذه احلوادث ب�صورة كبرية.

وحدة الأبراج واجللفنة يف الزامل للحديد

كان �أداء وحدة الأبراج واجللفنة قيا�سي ًا مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،كما فازت
مبجموعة من العقود اجلديدة مبا ي�ضمن ت�شغيل م�صنعها خالل الن�صف الأول
من عام  .2009وهنالك بع�ض امل�شاريع امل�ؤجلة التي يجري التفاو�ض حالي ًا
ب�ش�أنها لرغبة العمالء يف احل�صول على �أ�سعار �أقل ،والتي من املتوقع �أن يكون
لها ت�أثري ن�سبي على �أعمال الوحدة خالل العام املقبل ب�سبب زيادة التناف�س
التجاري لهذه املنتجات يف الأ�سواق.

مت �إعادة هيكلة
الزامـل للحديــد
لتعزيـز الأداء
ورفـع الكفـاءة
الت�شغيليـة
والإنتاجيـة

وقد منت �إيرادات وحدة الأبراج واجللفنة خالل عام  2008بن�سبة ،%5.1
وارتفع حجم الإنتاج بن�سبة  ،%2.2فيما ارتفعت �أرباحها بن�سبة قيا�سية بلغت
 %236مقارنة بالعام ال�سابق.
وملواجهة املناف�سة على منتجاتها يف الأ�سواق املحلية ،قامت وحدة الأبراج
اجللفنة خالل العام بالدخول �إىل �أ�سواق جديدة لتعزيز عملياتها الإقليمية
بهدف زيادة حجم ن�شاطها التجاري وتنمية عائداتها يف ال�سنوات املقبلة.
وجتدر الإ�شارة �إىل ح�صولنا على املوافقة لإن�شاء م�صنع جديد للجلفنة يف
املدينة ال�صناعية الثانية يف الدمام ،حيث مت يف نهاية العام اعتماد ت�صميم
امل�صنع اجلديد من قبل اجلهات املخت�صة ،وطلب جميع املعدات الالزمة
لت�شغيل امل�صنع والتي يتوقع ت�سليمها يف يونيو  ،2009مما �سي�سمح ببدء ت�شغيل
امل�صنع قبل نهاية العام املقبل.
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قطاع تكييف الهواء

كان �أداء مكيفات الزامل خالل عام  2008قيا�سي ًا حيث بلغت �إيراداتها
الإجمالية  1.55بليون ريال �سعودي ،بزيادة ن�سبتها  %24عن العام ال�سابق،
موا�صلة بذلك جناحها املتميز ومنو ح�صة منتجاتها يف الأ�سواق الإقليمية
والعاملية .كما حققت جميع الوحدات العاملة يف ال�شركة منو ًا كبري ًا خالل العام
يف حجم املبيعات ومعدل الطلبات اجلديدة.
وقد حققت وحدة املكيفات املركزية منو ًا متميز ًا بلغ  %53مقارنة بعام ،2007
كما فازت مبجموعة من العقود املهمة مبا ي�ضمن ت�شغيل م�صنعها لتلبية
الطلبات اجلديدة خالل العام املقبل.
وت�ضمنت �أبرز عقود ال�شركة خالل العام توريد جمموعة كبرية من �أجهزة
التكييف املختلفة �إىل م�شروعني تابعني جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف
رابغ وثول ،وم�شروع كلية العلوم واملجتمع يف اخلرج ،وم�شروع الكليات العلمية
يف جازان� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية.
من جهة �أخرى ،حافظت وحدة مكيفات الغرف على منوها يف عام  2008حيث
فازت بعدد من العقود املهمة يف الأ�سواق املحلية والإقليمية ،كان �أبرزها عقدين
من �شركة «لوت�س نيجار بار�س» يف �إيران لتوريد عدد كبري من �أجهزة تكييف
الغرف� ،إ�ضافة �إىل عقود توريد �أجهزة تكييف ملجموعة من املدار�س التابعة
للإدارة العامة للرتبية والتعليم للبنات يف الريا�ض.
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كما ارتفعت مبيعات الزامل كوول كري هذا العام بن�سبة  %42مقارنة بعام .2007
وت�ضمنت �أبرز العقود التي فازت بها الزامل كوول كري خالل العام املرحلة
الثانية من م�شروع جلب املياه من حمطة التحلية يف ال�شقيق �إىل عدد من مدن
وقرى وهجر منطقة ع�سري ،وم�شروع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف
رابغ ،وم�شروع �شركة كيان ال�سعودية يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
ويف عام  2008اعتمدت جيوكليما التقنية اجلديدة يف ملفات تربيد �أجهزة
التكييف ،وامل�صنوعة من الأملنيوم اخلال�ص ( )Aluminum/Aluminumمقابل
تلك امل�صنوعة من الأملنيوم والنحا�س ( ،)Copper/Aluminumحيث متلك ملفات
التربيد املح�سنة مزايا عديدة ت�شمل حت�سني التو�صيل والأداء احلراري� ،إ�ضافة

�إىل توفري مقاومة عالية للت�آكل ووزن �أقل مللفات التربيد يف الوحدة.
من ناحية �أخرى ،حققت �شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة
( ،)MEACوهي �شراكة �إ�سرتاتيجية بني الزامل لل�صناعة و�شركة جرنال
�إلكرتيك ،منو ًا يف �أعمالها بن�سبة  %4عن العام ال�سابق .وارتفعت ح�صتها يف
�سوق اململكة العربية ال�سعودية يف عام � ،2008إ�ضافة �إىل تعزيز عالمة هوت
بوينت ( )Hotpointيف الأ�سواق نتيجة الأداء اجليد للموزعني املعتمدين يف
املنطقة.
وقد كان لأن�شطة البحث والتطوير واالبتكار دور رئي�سي يف مكيفات الزامل
خالل العام ،حيث �أطلقت ال�شركة ت�شكيلة متنوعة من املنتجات اجلديدة
املبتكرة� ،إ�ضافة �إىل تو�سيع نطاق منتجاتها املتوفرة لتلبية خمتلف الأذواق
واملتطلبات .و�شملت املنتجات اجلديدة واملطورة وحدات التكييف املدجمة،
ووحدات تكثيف الهواء ،ووحدات التكييف املجز�أة مبختلف �أنواعها� ،إ�ضافة �إىل
وحدات مناولة الهواء ثنائية اجلدار.
ويف �شهر يونيو  ،2008بد�أ ت�شغيل امل�صنع الثاين اجلديد لل�شركة يف املدينة
ال�صناعية الثانية بالدمام ،حيث وا�صل م�ستوى الإنتاج ارتفاعه بفعالية لي�صل
�إىل م�ستويات قيا�سية يف ت�صنيع �أجهزة التكييف املركزية املختلفة واملربدات
ووحدات مناولة الهواء.
كما قامت مكيفات الزامل خالل العام بتجديد �شهادة ISO 9000:2001
للجودة ال�شاملة ،ت�أكيد ًا منها على تطبيق معايري اجلودة على كافة منتجاتها
وااللتزام بها يف عملياتها الت�صنيعية .ومت خالل العام اعتماد �شركة اختبار
املحدودة «اختبار» ،لفح�ص �أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئية ،من قبل
اللجنة ال�سعودية لالعتماد ،وفق ًا للموا�صفات القيا�سية العاملية املعتمدة يف
اململكة العربية ال�سعودية .وقد ُمنحت «اختبار» �شهادة  ISO 17025للجودة،
لت�صبح �أول من�ش�أة خا�صة حت�صل على هذه ال�شهادة يف منطقة اخلليج
ملختربات الفح�ص واملوازنة.

ويف عام  ،2008قامت مكيفات الزامل بتملك ح�صة ن�سبتها  %30يف �شركة
«�أدفانتك كويلز» املحدودة ( )Advantec Coils Private Limitedالهندية .كما
قامت الزامل لل�صناعة بت�أ�سي�س �شراكة �إ�سرتاتيجية جديدة منا�صفة ( %50لكل
طرف) مع �شركة منتجات هد�سون ال�شرق الأو�سط املحدودة� ،إحدى القطاعات
التابعة ل�شركة منتجات هد�سون العاملية ( ،)Hudson Products Corpلإنتاج
وجتميع و�صيانة �أجهزة املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء (Air Cooled Heat
 ،)Exchangersوالتي ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف امل�صانع التابعة لقطاع النفط
والغاز يف املنطقة.

ويرجع الف�ضل يف حتقيق هذه النتائج �إىل م�شروع �إعادة بناء وتطوير امل�صهر
وزيادة الطاقة الإنتاجية للم�صنع ،حيث بد�أ امل�صنع بالعمل بطاقته الكاملة
يف وقت مبكر من العام بزيادة قدرها  14.000طن �سنوي ًا لتلبية االحتياجات
املحلية واخلارجية� ،إ�ضافة �إىل �إدخال خط �إنتاج �آيل جديد يف امل�صنع.
و�ستح�سن عملية التطوير والرتقية الأخرية من الكفاءة الت�شغيلية والإنتاجية
للعمليات الت�صنيعية ،ولن يكون لها ت�أثري �سلبي على معايري ال�سالمة املهنية
والبيئية.
وت�ؤكد ال�شهادات العاملية العديدة التي ح�صلت عليها �أفيكو خالل ال�سنوات
املا�ضية ،مكانة ال�شركة الريادية يف ت�صنيع وتوريد املواد العازلة من
الفيربجال�س ،كما ت�ضمن جودة منتجاتها املطابقة لأعلى املعايري واملوا�صفات
العاملية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة البيئية.

�شركة �أرما�سيل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة

قطاع الزجاج

على الرغم من بع�ض العقبات التي واجهت الزامل للزجاج �أثناء تنفيذ خططها
التو�سعية املقررة خالل العام� ،إال �أنها حققت �أداء جيد يف م�ستويات املبيعات يف
عام  .2008كما �أجنزت الزامل للزجاج العديد من امل�شاريع يف اململكة العربية
ال�سعودية والبحرين والكويت .وت�ضمنت امل�شاريع البارزة لل�شركة ،برج احلقيط
يف الدمام ،ومركز  360للت�سوق يف الكويت ،وبرج ال�سهامية يف الدمام ،وبرج
«بارك تاور» يف البحرين� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع الغنيم و�شركة بانا�سونيك وغريها
يف الكويت.
وانطالق ًا من اجلهود الكبرية التي ُبذلت يف عام  2007لإعادة هيكلة ال�شركة
وتنظيم الأعمال ورفع الأداء الت�شغيلي ،ف�إن الزامل للزجاج ت�ستعد يف العام
املقبل للإنتاج بطاقتها الق�صوى لتلبية طلبات العمالء اجلديدة ،وتوفري تدريب
مكثف للموظفني لتطوير مهاراتهم ورفع الأداء واجلودة يف عملياتها الت�صنيعية.

قطاع املواد العازلة
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س
املحدودة (�أفيكو)

كان �أداء ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو)،
وهي �شراكتنا الإ�سرتاتيجية مع �شركة �أوينز كورننج الأمريكية ،يف عام 2008
قيا�سي ًا حيث ارتفعت مبيعاتها بن�سبة  %20فيما ارتفعت �إرباحها بن�سبة  %10عن
العام ال�سابق.

انطالق ًا من جهودنا الهادفة �إىل تنفيذ ا�سرتاتيجينا يف التو�سع والنمو على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،قامت الزامل لل�صناعة خالل العام بت�أ�سي�س �شركة
�أرما�سيل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة ،وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية يف قطاع
املواد العازلة مع �شركة �أرما�سيل العاملية القاب�ضة الأملانية .و�ستقوم ال�شركة
اجلديدة بت�صنيع منتجات العزل املطاطية والعدد واملواد الالزمة لرتكيبها
ملنطقة ال�شرق الأو�سط .وقد �شهد �شهر دي�سمرب  2008حفل افتتاح م�صنع
ال�شركة اجلديد يف املدينة ال�صناعية الأوىل بالدمام ،والذي �سيقوم ب�إنتاج
� 100ألف مرت مكعب �سنوي ًا من املواد العازلة املطاطية خلدمة ال�سوق املحلية
والأ�سواق الإقليمية املجاورة.
وجتدر الإِ�شارة �إىل �أن �شركة �أرما�سيل الأملانية تعد من ال�شركات العاملية
الرائدة يف �إنتاج منتجات العزل ال�صناعية املطاطية حتت العالمة التجارية
ال�شهرية « .»ARMAFLEXوبالتايل ،ف�إننا نتوقع �أن تكون �شركة �أرما�سيل الزامل
ال�شرق الأو�سط �إحدى ال�شركات الرائدة يف ت�صنيع منتجات العزل ال�صناعية
املطاطية يف املنطقة.
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قطاع ال�صناعات اخلر�سانية
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية املحدودة

لقد كانت للحركة العمرانية التي �شهدتها اململكة م�ؤخر ًا ت�أثري ًا كبري ًا على
خططنا التو�سعية يف قطاع ال�صناعات اخلر�سانية ،حيث قامت الزامل
لل�صناعة يف عام  2008بتوقيع اتفاقية م�شاركة مع جمموعة الربيعة والن�صار
مت مبوجبها متلك ح�صة بن�سبة  %50يف م�صنع الربيعة والن�صار للمباين
اخلر�سانية اجلاهزة (رانكو للخر�سانة) يف الريا�ض والذي �أ�س�س قبل ثالثة
عقود .و ُينتج امل�صنع جمموعة من املنتجات اخلر�سانية اجلاهزة مبا فيها
الأعمدة اخلر�سانية �سابقة ال�صب وبالطات الأ�سقف والعوار�ض والقنوات
اخلر�سانية من خمتلف الأ�شكال والأحجام ،لتلبية االحتياجات املتنامية لل�سوق
ال�سعودية يف قطاع الت�شييد والبناء.

�شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية املحدودة
(�أ�سيكو ال�سعودية)

�شهد عام  2008بدء �إنتاج م�صنع �شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية
املحدودة (�أ�سيكو ال�سعودية) يف اجلبيل بطاقته الكاملة ،وهو قادر على �إنتاج
 170.000مرت مكعب من الكتل اخلر�سانية اخللوية التي تتميز بخفة الوزن
واحتوائها على عازل لل�صوت واحلرارة مبوا�صفات عالية للتقليل من ا�ستهالك
الكهرباء .كما ُينتج امل�صنع  30.000مرت مكعب من الألواح اخلر�سانية
امل�سلحة .وت�ستخدم هذه املنتجات على نحو وا�سع يف كافة �أنحاء منطقة اخلليج،
حيث حتقق نتائج ممتازة ب�سبب تقليلها كثري ًا من متو�سط زمن البناء مقارنة
باملواد التقليدية.
ويتوقع �أن ي�شهد عام  2009عدد ًا من التطورات وامل�شاريع اجلديدة يف ال�شركة
وحتقيق مزيد من النتائج اجليدة.

ال�شركات الأخرى
�شركة الطاقة املركزية

حققت �شركة الطاقة املركزية يف البحرين خالل عام � 2008أدا ًء متميز ًا،
وعززت موقعها يف �أ�سواق املنطقة من خالل توقيع مذكرات تفاهم لثالثة
م�شاريع كبرية ،ت�ضاف �إىل امل�شروعني البارزين اللذ ّين فازت بهما يف عام
� 2007أولهما ل�شركة حديد ـ �إحدى �شركات �سابك ـ و�شركة درة خليج البحرين
ومت حتقيق تقدم كبري فيهما.
وقد فازت ال�شركة خالل العام بعدد من امل�شاريع البارزة� ،شملت م�شروع
«املدينة الزرقاء» وهو جمموعة من املرافق التابعة لأكرب م�شروع للتطوير
العقاري يف �سلطنة عمان .كما فازت ال�شركة مب�شروعني جديدين يف البحرين،
�أحدهما يت�ضمن ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل حمطة ملعاجلة  2,000مرت مكعب
يومي ًا من مياه ال�صرف ال�صحي ،تابعة ملجمع «مارينا وي�ست» ال�سكني اجلديد،
فيما يت�ضمن امل�شروع الثاين توفري خدمات مل�شروع «�أبتاون» العقاري الذي يت�ألف
من ثالثة �أبراج بارتفاع  75طابق ًا.

حمايـة البيئـة
والكفـاءة فـي
ا�ستهالك
الطاقـة من
�ضمن �أهـم
�أولوياتنــا

وتتوقع ال�شركة خالل املرحلة املقبلة الفوز بعقود جديدة لتوفري خدمات
التربيد املركزي لعدد من املرافق التابعة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وهيئة املدن
ال�صناعية ومناطق التقنية� ،إ�ضافة مل�شاريع تطويرية �أخرى يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
ويف �أعقاب زيادة ر�أ�س مال ال�شركة خالل العام ،قامت �شركة الطاقة املركزية
�إىل جانب �شريكتها� ،شركة بالتينيوم لال�ستثمار الإماراتية ،باال�ستحواذ على
ح�صة كبرية يف �شركة مرافق الإمارات القاب�ضة ،والتي بد�أت عملها ر�سمي ًا يف
�أواخر عام .2008
لقد �شهد االقت�صاد العاملي تدهور ًا كبري ًا يف عام  2008نتيجة لتبعات الأزمة
املالية العاملية ،ورغم حالة عدم اال�ستقرار التي ي�شهدها املناخ االقت�صادي
العاملي ،فقد حافظت الزامل لل�صناعة على التزامها االجتماعي ودورها
القيادي وقدرتها التناف�سية يف الأ�سواق التي تعمل فيها.
وت�سعى الزامل لل�صناعة من خالل اخلطط الإ�سرتاتيجية املدرو�سة وال�سعي
نحو تنويع الأعمال والتو�سع يف �أ�سواق جديدة �إىل موا�صلة جناحها املتميز
ومنوها امل�ستمر .وتعك�س �أعمال و�إجنازات جميع قطاعات الزامل لل�صناعة
قدرتها املميزة على التك ّيف مع الظروف والتعامل مبرونة مع امل�ستجدات وتعزيز
منوها يف كافة املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها على مواجهة التحديات احلالية
وامل�ستقبلية .و�سنوا�صل بذل املزيد من اجلهود امل�شرتكة لتحقيق ما تطمحون
�إليه من �أهداف وتنمية وتطوير لأعمالنا يف امل�ستقبل.
خالد عبداهلل الزامل
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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تقرير الرئي�س التنفيذي للعمليات
�شهد عام  2008ن�شاط ًا ملحوظ ًا على خمتلف الأ�صعدة يف �شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل لل�صناعة) ،خا�صة فيما يتعلق بت�أ�سي�س �شراكات
�إ�سرتاتيجية مع �شركات حملية وعاملية رائدة وافتتاح م�صانع جديدة تابعة
ملختلف قطاعات ال�شركة .وي�سرين ب�صفتي الرئي�س التنفيذي للعمليات ورئي�س
اخلدمات املركزية امل�شرتكة �أن �أ�ستعر�ض معكم �أهم الإجنازات التي حققها
موظفونا على امل�ستويات الإدارية والت�شغيلية واخلدمات امل�ساندة ل�ضمان
الفعالية الت�شغيلية والإدارية للأعمال يف جميع قطاعات الزامل لل�صناعة.

عبداهلل حممد الزامل
الرئي�س التنفيذي للعمليات
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�شهد عـام 2008
العديـد من
الإجنـازات املتميـزة
يف الزامـل لل�صناعـة

�إدارة التدقيق الداخلي

انطالق ًا من التزام الزامل لل�صناعة يف تطبيق �أف�ضل
املمار�سات يف احلوكمة وبيئة العمل على مدى ال�سنوات العديدة
املا�ضية ،فقد قامت ال�شركة خالل عام  2008ب�إن�شاء �إدارة
التدقيق الداخلي بهدف تعزيز الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة
و�ضمان حتقيق �أهدافها ب�صورة �أف�ضل .وت�سهم �إدارة التدقيق
الداخلي من خالل �أداء دورها املميز يف حتقيق جمموعة من
القيم والأهداف ت�شمل:
• تقدمي �ضمانات معقولة ومو�ضوعية عن م�ستوى الكفاءة
والفعالية فيما يتعلق ب�إدارة املخاطر و�إطار الرقابة 		
الداخلية لل�شركة
• دعم وم�ساندة جمل�س الإدارة والإدارة العليا يف
م�سئولياتهم لتح�سني العمليات املتعلقة بتحديد املخاطر
و�إدارتها على �أف�ضل وجه

		

• �إعداد التقارير وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن اال�ستخدام الأمثل
والفعال للموارد املختلفة.
وعلى الرغم من الفرتة الق�صرية منذ �إن�شاء �إدارة املراجعة
الداخلية� ،إال �أنها متكنت من �إحراز تقدم كبري يف تعزيز
الرقابة الداخلية والعمل على حت�سني العمليات الإدارية
والت�شغيلية .وخالل العام قامت الإدارة با�ستعرا�ض ومراجعة
العمليات اخلا�صة ب�أن�شطة كافة قطاعات للزامل لل�صناعة،
وهي الزامل للحديد ،والزامل للزجاج ،و�أفيكو ،و�شركة
الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية ،ومكيفات
الزامل� ،إ�ضافة �إىل الإدارة املالية املركزية.
كما تقوم �إدارة التدقيق الداخلي بتقدمي الدعم لل�شركة
ل�ضمان تطبيق �أف�ضل ممار�سات احلوكمة حلماية م�صالح
امل�ساهمني ،و�ضمان االلتزام بتحقيق ال�شفافية يف �إدارة
القطاعات املختلفة ،وذلك من خالل �إجراء مراجعة دورية
�شاملة ال�ستعرا�ض فعالية وكفاءة العمليات والإجراءات املالية
والت�شغيلية وال�ضوابط الداخلية.
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املوارد الب�شرية

قامت �إدارة املوارد الب�شرية يف الزامل لل�صناعة خالل العام با�ستكمال مراجعة
وتطبيق �سلم رواتب و�أجور جديد يف جميع �أق�سام وقطاعات ال�شركة ليتوافق
مع معطيات ال�سوق وت�صنيف الوظائف� ،إ�ضافة �إىل �إجراء الدرا�سات وتقييم
�أداء املوظفني والإدارات التابعني لها ب�صفة م�ستمرة ل�ضمان حتقيق الفعالية
والتناف�سية يف جميع قطاعات ال�شركة .وقد �أدى ا�ستخدام برنامج التعوي�ضات
واملنافع الوظيفية كنموذج ناجح ومتكامل يف بع�ض قطاعات ال�شركة و�إدارات
�شئون املوظفني يف ال�شراكات الإ�سرتاتيجية اجلديدة للزامل لل�صناعة �إىل رفع
كفاءة هذه الإدارات لتتالئم مع ال�سيا�سات واملعايري العامة لل�شركة.
وقد مت �إطالق برنامج �إدارة التطوير الوظيفي يف عام  2007لتطوير وتعزيز
جودة الوظائف احلالية وامل�ستقبلية يف املواقع الإدارية والإ�شرافية يف كافة
قطاعات ال�شركة للمحافظة على املركز التناف�سي للزامل لل�صناعة وريادتها
يف �سوق العمل .ويف عام  2008قامت �إدارة املوارد الب�شرية بال�شركة بو�ضع
جمموعة من اخلطط التطويرية لبع�ض املر�شحني للوظائف ت�شمل توفري
التدريب الالزم لتح�سني قدراتهم ومهاراتهم املهنية وال�شخ�صية ،يف حني مت
تقدمي بع�ض املهام والربامج التطويرية املتخ�ص�صة للمتقدمني للوظائف العليا
والإ�شرافية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية ،مت خالل العام �إطالق برنامج تطوير املوظفني
ال�سعوديني بهدف �إعداد الكوادر الوطنية وتزويدهم باملهارات الفنية والإدارية
املختلفة من خالل جمموعة من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة.
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كما �شهد العام �أي�ض ًا عملية �إعادة تطوير �شاملة للم�سميات واملجموعات
الوظيفية يف ال�شركة لتمكني الإدارة من �إجراء تقييم فعال للوظائف وم�ساهمتها
يف النجاح امل�ؤ�س�سي .كما مت تطبيق نظام �إلكرتوين جديد يف ق�سم التوظيف
ب�إدارة املوارد الب�شرية ي�سمح بالتقدم للوظائف ال�شاغرة عرب الإنرتنت.
من جهة �أخرى ،وا�صلت الإدارة �إعداد وتنفيذ الأن�شطة االجتماعية املختلفة يف
ال�شركة لتعزيز التوا�صل والتفاعل املبا�شر بني املوظفني من خمتلف قطاعات
ال�شركة.

التدريب والتطوير

حر�صت الزامل لل�صناعة على توفري التدريب الفني واملهني ملئات العاملني
لديها ،مما �أ�سهم يف �صقل مهاراتهم العملية والوظيفية .ويف هذا االجتاه قام
معهد الزامل للتدريب ال�صناعي خالل العام بو�ضع وتنفيذ عدد من الربامج
التدريبية الفنية للموظفني ال�سعوديني اجلدد يف قطاعات الزامل لل�صناعة
لتغطي كافة اجلوانب الفنية والإدارية لتطوير �أدائهم .و�شملت الربامج
التدريبية تقنية اللحام ،والت�صنيع ،وت�شغيل الآالت واملاكينات ،وتقنيات �أجهزة
التكييف .ومت تطوير هذه الربامج ،التي ت�ستغرق عادة ما بني �أربعة �إىل �ستة
�أ�شهر ،لتعزيز املعارف واملهارات الوظيفية للم�شاركني ،وحت�سني مهارات
التوا�صل واملحادثة باللغة الإجنليزية� ،إ�ضافة �إىل تطوير مهارات التخطيط
وحل امل�شاكل وتطبيق بع�ض املهارات احل�سابية يف العمل .وقد ا�ستفاد من هذه
الربامج التدريبية خالل العام �أكرث من  190موظف ًا �سعودي ًا.
كما قام املعهد بتطوير وتنفيذ جمموعة من الدورات الق�صرية املتخ�ص�صة
ملوظفي الزامل لل�صناعة ،حيث �شارك فيها حوايل  800موظف ًا من خمتلف
قطاعات ال�شركة .ويف تطور مت�صل ،قام املعهد بتطوير وعقد جمموعة من
الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف جماالت تكييف الهواء وامل�ضخات احلرارية
لعدد من عمالء الزامل لل�صناعة ،من �ضمنهم موظفي ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء و�شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �سابك وغريهم.
ولتح�سني بيئة التدريب وزيادة فعاليتها التعليمية ،بد�أت ال�شركة خالل العام
�إن�شاء مبنى جديد مك ّون من �أربعة طوابق ملعهد الزامل للتدريب ال�صناعي يف
مدينة الدمام ،حيث يتوقع ا�ستكماله وت�شغيله يف �أبريل .2010
ويف �إطار تو�سيع نطاق التدريب لي�شمل الكوادر الوطنية من خارج ال�شركة ،عقد
معهد الزامل للتدريب ال�صناعي خالل العام جمموعة من الدورات التدريبية
على ر�أ�س العمل للطالب ال�سعوديني ،حيث ا�ستفاد منها  45طالب ًا من عدد من
اجلامعات والكليات يف اململكة ،مبا فيها جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
بالظهران ،وجامعة امللك في�صل بالدمام ،وجامعة امللك �سعود بالريا�ض،
والكلية التقنية بالدمام ،والكلية التقنية بالأح�ساء ،وكلية اجلبيل ال�صناعية.

�أكرث من � 1000شخـ�ص
ا�ستفادوا من الربامـج التدريبية
املتخ�ص�صة يف العـام 2008

تقنية املعلومات

تقدم �إدارة تقنية املعلومات بالزامل لل�صناعة خدمات متكاملة لنظم املعلومات
والأعمال الإلكرتونية �إىل جميع القطاعات وال�شركات التابعة للزامل لل�صناعة
وبع�ض العمالء اخلارجيني ،كما تقوم با�ستمرار بتطوير �أنظمة املعلومات يف
ال�شركة لتتوافق مع �أحدث الأنظمة التقنية املتطورة والتي تغطي كافة اجلوانب
املتعلقة بالعمل.
ويف هذا الإطار ،ح�صلت �إدارة تقنية املعلومات بالزامل لل�صناعة خالل العام
 2008على �شهادة املنظمة العاملية للمقايي�س ( )ISO 20000يف جمال تقنية
املعلومات ،لتكون بذلك �إحدى �أربع �شركات يف منطقة ال�شرق الأو�سط حت�صل
على هذه ال�شهادة .وتعد هذه ال�شهادة �أول اعتماد عاملي يتم منحه خلدمات
تقنية املعلومات ،كما ت�شري لاللتزام امل�ستمر ب�أعلى معايري �أمن و�سالمة
املعلومات يف املن�ش�أة� ،إ�ضافة �إىل �إتباع �سيا�سة التطوير والتح�سني امل�ستمر
للجودة يف جمال �إدارة خدمات املعلومات.
وقد بذلت �إدارة تقنية املعلومات خالل العام جهود ًا كبرية خلف�ض التكاليف
املتعلقة بربط الأنظمة وال�شبكات بني خمتلف القطاعات والوحدات العاملة يف
ال�شركة حملي ًا وعاملي ًا ،كما قامت بتعزيز �سالمة و�أمن املعلومات عرب ال�شبكات
اخلا�صة االفرتا�ضية ( )VPNواالت�صاالت عرب الإنرتنت بني اململكة العربية
ال�سعودية وكل من الهند وفيتنام وم�صر ور�أ�س اخليمة بالإمارات العربية
املتحدة .وت�ضمنت �أبرز اجنازات �إدارة تقنية املعلومات خالل العام تطبيق
نظام املكاملات اجلماعية املرئية بني اململكة العربية ال�سعودية والهند ،وترقية
برامج مايكرو�سوفت للربيد الإلكرتوين ونظم �إدارة ال�شبكات و�أدوات الإدارة
والتحكم بالأنظمة عن بعد� ،إ�ضافة �إىل تركيب نظام جديد للربيد الإلكرتوين
ي�سمح للم�ستخدمني با�ستالم و�إر�سال ر�سائلهم الإلكرتونية يف �أي وقت ومن �أي
مكان مبا يف ذلك من خالل هواتفهم اجلوالة .كما مت ا�ستكمال تطوير مركز
البيانات واملعلومات التابع لإدارة تقنية املعلومات يف الهند وربطه بال�شبكة

الرئي�سية .ويف نهاية العام ،با�شرت الإدارة �إن�شاء مركز جديد لالت�صاالت
الذي �سريبط جميع مواقع ومكاتب الزامل لل�صناعة برقم موحد بحلول
منت�صف عام .2009
كما مت خالل العام تركيب جمموعة حزم برامج التطبيقات املالية والت�صنيعية
التي تعمل على نظام �أوراكل لتخطيط املوارد امل�ؤ�س�ساتية ( )Oracle ERPيف
عدد من الوحدات املختارة يف الزامل للحديد الهند ،و�شركة رانكو الزامل يف
الريا�ض ،والزامل للحديد يف ر�أ�س اخليمة� ،إ�ضافة �إىل مكاتب �شركة كانام
�آ�سيا يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ور�أ�س اخليمة .ومت �أي�ض ًا ترقية وت�شغيل
نظام �إدارة املوارد الب�شرية ونظام « »iSweetعلى ال�شبكة الداخلية يف جميع
قطاعات الزامل لل�صناعة ،وكذلك تركيب نظام ال�صيانة الوقائية الإلكرتوين
يف م�صنع �أفيكو بالدمام.

ال�سالمة ومنع اخل�سائر

ت�أ�س�ست �إدارة منع اخل�سائر قبل عامني وتو�سعت �أن�شطتها لت�شمل �شئون
ال�سالمة وال�صحة والبيئة واحلماية من احلرائق والوقاية منها �إىل جانب
ال�شئون الأمنية .وقد برزت ن�شاطات و�إجنازات �إدارة منع اخل�سائر من خالل
زيادة الوعي ب�أمور ال�صحة وال�سالمة بني املوظفني يف جميع قطاعات ال�شركة،
كما �ساهمت جهودها يف انخفا�ض معدل �إ�صابات العمل ون�سب تكرار احلوادث
وخطورتها يف خمتلف قطاعات ال�شركة ب�شكل ملحوظ.
وتعمل �إدارة منع اخل�سائر من منطلق �أن املوارد الب�شرية هم �أف�ضل و�أثمن
�أ�صول ال�شركة ،وبالتايل ف�إن غياب املوظف ب�سبب �إ�صابات العمل �أو املر�ض
املهني نتيجة العوامل والظروف غري ال�صحية يف مكان العمل ،هو خ�سارة
كبرية للمن�ش�أة .وبالإ�ضافة �إىل الربامج الأ�سا�سية التي طورتها الإدارة فيما
يتعلق بال�سالمة وال�صحة البيئية ،فقد قامت خالل عام  2008بتطوير وتطبيق
جمموعة من الربامج اجلديدة املرتبطة بال�صحة البيئية مثل التحكم يف الغبار
وال�ضو�ضاء واالنبعاثات اخلطرة يف �أماكن العمل ،والتي ت�سهم يف تعزيز ثقافة
ال�صحة وال�سالمة بني املوظفني.
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م�سئوليتنا جتاه املجتمع

انطالق ًا من �إمياننا بواجبنا جتاه املجتمعات التي نعمل فيها ،حتر�ص الزامل
لل�صناعة دوم ًا على االلتزام مب�سئوليتها االجتماعية وامل�ساهمة يف خدمة هذه
املجتمعات ،وتتعدى م�سئوليتنا االجتماعية حدود توطني الوظائف لت�شمل
امل�ساهمات املالية والأعمال اخلريية والإن�سانية.
ويف هذا ال�صدد� ،ساهمت خمتلف �شركاتنا وقطاعاتنا حول العامل يف عدد من
الأعمال والأن�شطة فيما يتعلق بامل�سئولية االجتماعية ،كان �أبرزها قيام الزامل
للحديد م�صر بالتربع بعدد من الهياكل الإن�شائية الفوالذية لإن�شاء املختربات
الهند�سية يف جامعتي القاهرة وعني �شم�س� ،إىل جانب تقدمي تربعات خريية
للم�ساهمة يف تو�سعة م�سجد جامعة القاهرة .كما تقوم ال�شركة ب�شكل دوري
بتقدمي تربعات مالية �إىل �إحدى دور رعاية املكفوفني� ،إ�ضافة �إىل التربعات
اخلريية الأخرى من خالل �صندوق الزكاة للم�ساهمة يف بع�ض امل�شاريع اخلريية
والتنموية ،مثل حفر الآبار االرتوازية يف القرى الفقرية و�شراء �أجهزة غ�سيل
الكلى لبع�ض املراكز ال�صحية.
من ناحية �أخرى� ،شاركت الزامل للحديد فيتنام خالل عام  2008يف عدد
من الأن�شطة اخلريية ،كان من �ضمنها �سباق اجلري اخلريي ال�سنوي «تريي
فوك�س» يف فيتنام ،وتقدمي عدد من التربعات املالية والنقدية ملدر�سة «�سوك
�سون» لذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل تقدمي جمموعة كبرية من الكتب
و�أجهزة الكمبيوتر والدراجات واملالب�س واللوازم الأخرى لإحدى دور الأيتام.
كما قام موظفو الزامل للحديد فيتنام بتنظيم جلنة حملية لتقدمي الدعم
والتربعات اخلريية لل�سكان واملجتمعات املحلية.
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وي�شكل �إيجاد الفر�ص الوظيفية وتوطني الوظائف يف قطاعات الزامل لل�صناعة
حول العامل� ،أحد الأهداف الأ�سا�سية لل�شركة يف املجتمعات التي تعمل فيها.
فخالل عام  ،2008قامت الزامل لل�صناعة بتعيني ما يقارب  1700موظف ًا
جديد ًا من  20جن�سية خمتلفة.
كما تويل الزامل لل�صناعة اهتمام ًا كبري ًا بتوظيف العمالة املحلية كجزء من
م�ساهمتها االجتماعية يف جميع البلدان التي متار�س فيها �أن�شطتها املختلفة.
فعلى �سبيل املثال ،ان�ضم �أكرث من  400موظف ًا �سعودي ًا �إىل خمتلف قطاعات
ال�شركة خالل عام  ،2008التزام ًا منها ب�سيا�سة �سعودة الوظائف التي تطالب
بها احلكومة جميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص.
من ناحية �أخرى ،متثل ق�ضية ال�سالمة وال�صحة البيئية جزء ًا مهم ًا يف �سيا�سة
الزامل لل�صناعة .وتلتزم كافة قطاعات ال�شركة ب�شكل كامل يف تقليل ت�أثري
عملياتها ال�صناعية والإنتاجية املختلفة على البيئة.
ويف هذا اخل�صو�ص ،قامت مكيفات الزامل با�ستخدام جيل جديد من غازات
التربيد ( )R407C – R134Aيف معظم �أجهزة التكييف التي تقوم بت�صنيعها،
�إىل جانب �إنتاج �أجهزة تكييف ت�ستخدم �أحدث التقنيات املتطورة بهدف
تقليل الت�أثريات ال�سلبية على البيئة وامل�ساهمة يف احلد من ظاهرة االحتبا�س
احلراري حول العامل� ،إ�ضافة �إىل التقليل من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية.

كما تلتزم �أفيكو بتقليل ت�أثري �أعمالها ومنتجاتها على البيئة من خالل ا�ستخدام
املواد الأ�سا�سية غري الع�ضوية �أو املواد املعدنية اخلام ،وهذه الأخرية غالب ًا ما
تكون متواجدة يف املواد التي ميكن �إعادة تدويرها ،مثل بقايا الزجاج والورق
ومواد التغليف الكرتونية والبال�ستيكية.
وبالرغم من الت�أثري الن�سبي ملنتجات �أفيكو على البيئة �إال �أنها قامت خالل العام
باال�ستعانة بخدمات ا�ست�شارية متخ�ص�صة بهدف �إدخال مزيد من التح�سينات
على ن�شاطاتها الت�صنيعية لتمكينها من احل�صول على �شهادات متعلقة
بال�سالمة البيئية من وكالة حماية البيئة املحلية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت الزامل للحديد بعدة مبادرات للحد من
ت�أثري عملياتها على البيئة� .شملت تلك املبادرات �إعادة تدوير بع�ض املواد،
حيث متكنت وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية من تقليل النفايات الناجتة من
العمليات الت�صنيعية بن�سبة � %90سنوي ًا ،وتقليل ا�ستهالك الكهرباء ،و�ضمان
التخل�ص من املواد الكيماوية الن�شطة بطريقة �سليمة و�آمنة .كما قامت كل
من الزامل للحديد م�صر ووحدة الأبراج واجللفنة يف الزامل للحديد باتخاذ
خطوات مماثلة يف هذا املجال ،ومت ت�صميم امل�صنع اجلديد للجلفنة يف الدمام
ليكون متوافق ًا متام ًا مع املعايري البيئية الدولية.
وخالل العام �أ�صبحت الزامل للحديد فيتنام ع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا يف جمل�س الأبنية
اخل�ضراء يف فيتنام ،كما ت�سلمت �شهادة خا�صة حول التزامها ب�أنظمة
ال�سالمة البيئية من وزارة البيئة واملوارد الطبيعية التابعة للجنة ال�شعبية يف
هانوي بفيتنام .ومتثل هذا ال�شهادة اعرتاف ًا بدور ال�شركة يف �إعادة ا�ستخدام
احلديد املُعاد تدويره الذي ي�شمل  %50من �إجمايل ا�ستهالك ال�شركة من
احلديد ،والكفاءة يف ا�ستهالك الطاقة يف مباين ال�شركة ،والعمليات الت�صنيعية

التي تقوم با�ستخدام و�إعادة تدوير منتجاتها� ،إ�ضافة �إىل ال�سيا�سة البيئية
لل�شركة التي تلتزم بالقوانني واللوائح ذات ال�صلة وتراعي �صحة و�سالمة
املوظفني واملجتمع.
من جهة �أخرى ،ت�ؤكد رعاية الزامل لل�صناعة لعدد من الأن�شطة والفعاليات
وامل�ؤمترات خالل العام ،حر�ص ال�شركة على امل�شاركة االجتماعية بكافة
�أ�شكالها� ،سواء على ال�صعيد الريا�ضي �أو التعليمي �أو الأن�شطة االجتماعية يف
اململكة العربية ال�سعودية �أو يف �أي مكان �آخر متار�س فيه ال�شركة �أعمالها.
وخالل العام ،رعت الزامل لل�صناعة «ملتقى حوكمة ال�شركات» الذي نظمته
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وا�ست�ضافته غرفة ال�شرقية يف فرباير
 .2008كما رعت الزامل لل�صناعة بطولة اململكة املفتوحة للتن�س التي �أقيمت
على مالعب القرية الأوملبية مبدينة الريا�ض يف مايو  ،2008والتي �شارك فيها
املواطنون واملقيمون من رواد اللعبة مبختلف درجاتهم و�أعمارهم.

ن�سعى دومــا ً
للمحافظة
على مكانتنـا
الريادية ودورنــا
امل�سئول يف
املجتمـع الدولـي
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ال�شهادات واجلوائز

ت�سلم الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل الزامل ،رئي�س جمل�س
الإدارة ،م�ؤخر ًا وثيقة ُمباركة من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود يف مكتبه بالديوان امللكي
يف ق�صر اليمامة يف مدينة الريا�ض ،وذلك كون ال�شركة ع�ضو ًا
يف م�شروع ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ما بني القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
من ناحية �أخرى ،فازت الزامل لل�صناعة باملركز الثاين يف
مبادرة م�ؤ�شر التناف�سية امل�سئولة لعام  ،2009وذلك خالل
منتدى التناف�سية الدويل الثالث يف الريا�ض الذي نظمته الهيئة
العامة لال�ستثمار باململكة العربية ال�سعودية .وي�أتي فوز الزامل
لل�صناعة بهذه اجلائزة بناء على معايري التقييم يف االبتكار
يف اخلدمة واملنتج ،والتوا�صل امل�سئول ،وبيئة العمل امل�سئولة،
نتيجة املمار�سات العملية امل�سئولة لل�شركة عرب جميع �أعمالها
الإقليمية والدولية.
وي�ؤكد فوز الزامل لل�صناعة بهذه اجلائزة على دورها البارز
يف دعم التنمية امل�ستدامة وتطوير �آليات الأعمال عرب جميع

قطاعاتها املختلفة خالل ال�سنوات املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل دورها
يف تقدمي الدعم ملوظفيها والإ�سهام يف تنمية املجتمعات التي
تعمل فيها حول العامل.
لقد توا�صلت جهودنا خالل العام لتحقيق �أهدافنا املتمثلة يف
موا�صلة النمو والنجاح والتميز على كافة الأ�صعدة ،واملحافظة
على مكانتنا الريادية ودورنا امل�سئول يف املجتمع الدويل ،وذلك
من خالل �إعادة تنظيم وهيكلة بع�ض جماالت �أعمالنا والتو�سع
يف جماالت �أخرى وفق ًا خلطط �إ�سرتاتيجية مدرو�سة .ويف ظل
الأ�سواق املتغرية التي ن�شهد فيها حتدي ًا متزايد ًا با�ستمرار،
ف�إن االلتزام التام باملبادئ الأخالقية واليقظة واحلر�ص
والرقابة الذاتية على �أعمالنا هو قاعدة �أ�سا�سية ملوا�صلة
النجاح والتفوق.
�إن التزامنا امل�ستمر بتعزيز وتنمية حقوق م�ساهمينا ،وتكري�س
جهودنا ملواكبة متطلبات عمالئنا� ،إ�ضافة �إىل االلتزام
بامل�سئولية جتاه العاملني واملجتمعات التي نتفاعل معها حول
العامل ،هو جزء �أ�سا�سي ل�ضمان النجاح والنمو والريادة
يف امل�ستقبل.
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عبداهلل حممد الزامل
الرئي�س التنفيذي للعمليات

تقرير مراجعي احل�سابات
ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية)
الدمام  ،اململكة العربية ال�سعودية
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية) وال�شركات التابعة لها (�إي�ضاح )1
كما يف  31دي�سمرب  2008والقوائـم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات من
رقم � 1إىل  29املعتربة جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة املعدة من قبل ال�شركة وفقا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة
املعلومات والبيانات التي طلبناها � .إن هذه القوائم املالية املوحدة هي من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة و�أن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا على هذه القوائم
املالية املوحدة بناء على املراجعة التي �أجريناها .
لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها  ،وتتطلب تلك املعايري �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�صول على درجة معقولة من
القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية من �أية �أخطاء جوهرية  .ت�شتمل �إجراءات املراجعة على فح�ص اختباري للم�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ واملعلومات
التي حتتويها القوائم املالية  .كما ت�شتمل على تقييم للمعايري املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�ض القوائم
املالية ككل  .ويف اعتقادنا �أن مراجعتنا ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ًال ن�ستند عليه يف �إبداء ر�أينا .
ر�أي مطلق
بر�أينا � ،أن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل  ،من كافة النواحي اجلوهرية  ،املركز املايل املوحد لل�شركـة و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب 2008
ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها املالئمة لظروف ال�شركة و�شركاتها التابعة .
كما تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شركاتها التابعة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية .
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2008
	�إي�ضاح
		
املوجودات املوظفة
املمتلكات والآالت واملعدات
اال�ستثمارات
ال�شهرة التجارية
امل�صاريف امل�ؤجلة

3
4
5
6

988.535
231.052
62.278
19.282

715.166
242.876
27.730
16.388

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

7
8
9
10

2.341.187
1.470.726
55.767
201.393

1.627.439
1.125.422
22.922
186.726

4.069.073

2.962.509

املطلوبات املتداولة
11
�أوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�ص�صات
9
مبالغ م�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة
دفعات مقدمة من عمالء 		
12
متويالت مرابحة وتورق
13
قرو�ض ق�صرية الأجل
17
ق�سط جاري من قرو�ض لأجل
		

906.502
10.471
346.149
1.726.170
55.319
115.451
3.160.062

706.503
9.287
208.561
1.872.990
46.317
18.997
2.862.655

�صايف املوجودات املتداولة 		

909.011

99.854

2.210.158

1.102.014
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2007
2008
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

الأموال املوظفة
حقوق امللكية
15
ر�أ�س املال
16
احتياطي نظامي
		
�أرباح م�ستبقاة
18
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
		
( خ�سائر ) �أرباح ا�ستثمارات غري حمققة
		
خ�سارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية
		
ح�ص�ص الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية

		

19

450.000
124.908
401.268
67.500
()5.020
()10.397
1.028.259

450.000
102.394
268.146
67.500
4.242
892.282

73.236
1.101.495

63.171
955.453

					

املطلوبات غري املتداولة

17

قرو�ض لأجل
ح�سابات دائنة طويلة الأجل 		
		
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
		
		
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

963.216
2.171
143.276
1.108.663

37.190
1.958
107.413
146.561

2.210.158

1.102.014

قائمة الدخل املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
	�إي�ضاح
		

2007
2008
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات

		
		

4.549.602
()3.584.021

3.681.260
()2.946.368

�إجمايل الربح

		

965.581

734.892

298.728
317.685
5.958

233.841
209.477
1.381

		

622.371

444.699

		
الدخل من العمليات الرئي�سية

343.210

290.193

41.568
()116.793

44.930
()104.102

الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضرائب
وح�ص�ص الأقلية

267.985

231.021

		
�ضرائب �أجنبية
		
�صايف ح�ص�ص الأقلية يف نتائج ال�شركات التابعة

()3.991
()23.008

()1.731
()8.532

الدخل قبل ح�ساب الزكاة 		

240.986

220.758

15.850

14.258

225.136

206.500

ربح ال�سهم

24

 5.00ريال

 4.59ريال

ربح ال�سهم من العمليات امل�ستمرة

24

 5.00ريال

 4.59ريال

امل�صاريف
بيع وتوزيع
عمومية و�إدارية
�إطفاء م�صاريف م�ؤجلة

20
21
6

22
11و12و13و17

�إيرادات �أخرى
�أعباء مالية

زكاة
�صايف دخل ال�سنة

14
		

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

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
	�إي�ضاح
		
الن�شاطات الت�شغيلية
		
الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضرائب وح�ص�ص الأقلية
التعديالت لـ :
3
اال�ستهالك
		
اخل�سارة (الربح) من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
6
�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة
		
الأعباء املالية
		
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
		
املخزون
		
املدينون
		
الدائنون

267.985

231.021

104.835
701
5.958
116.793
496.272

69.144
()333
1.381
104.102
405.315

()707.889
()370.808
332.148

()470.152
()160.780
22.594

النقد امل�ستخدم يف العمليات		

()250.277

()203.023

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

35.863
()116.793
()10.780

19.222
()104.102
()11.968

		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الن�شاطات الت�شغيلية

()341.987

()299.871

()298.960
2.010
()4.293
()121.663
()34.548

()335.874
533
()7.459
()84.849
-

()457.454

()427.649

الن�شاطات اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
بيع ممتلكات و�آالت ومعدات 		
6
م�صاريف م�ؤجلة متكبدة
		
�شراء ا�ستثمارات
		
�شهرة جتارية متكبدة

3
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2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الن�شاطات اال�ستثمارية
الن�شاطات التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة 		
		
قرو�ض لأجل مت احل�صول عليها
		
�سداد قرو�ض لأجل
التغري يف قرو�ض ق�صرية الأجل و متويالت
		
مرابحة وتورق
ح�ص�ص الأقلية  ،بال�صايف 		

()67.500
1.041.477
()18.997

()67.500
3.270
()34.015

()137.818
()12.943

854.889
()9.149

		
�صايف النقد من الن�شاطات التمويلية

804.219

747.495

الزيادة يف النقد وما يف حكمه		
		
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
		
احلركة يف فرق ترجمة عملة – بال�صايف

4.778
186.726
9.889

19.975
161.572
5.179

		
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

201.393

186.726

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
(خ�سائر) �أرباح اخل�سارة من
توزيعات
				
ترجمة العملة عند
االحتياطي الأرباح	�أرباح نقدية ا�ستثمارات
ر�أ�س	
توحيد القوائم املالية املجموع
غري حمققة
مقرتحة
املبقاة
النظامي
املال
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
			
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006
�صايف دخل ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي النظامي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
توزيعات �أرباح مدفوعة (�إي�ضاح )18
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة (�إي�ضاح )18
�أرباح ا�ستثمارات غري حمققة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007
�صايف دخل ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي النظامي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
توزيعات �أرباح مدفوعة (�إي�ضاح )18
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة (�إي�ضاح )18
�أرباح ا�ستثمارات غري حمققة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

450.000
450.000
450.000

81.744
20.650
102.394
22.514
124.908

151.796
206.500
()20.650
()2.000
()67.500
268.146
225.136
()22.514
()2.000
()67.500
401.268

67.500
()67.500
67.500
67.500
()67.500
67.500
67.500

4.242
4.242
()9.262
()5.020

()9.544
9.544
()10.397
()10.397

741.496
206.500
()2.000
()67.500
4.242
9.544
892.282
225.136
()2.000
()67.500
()9.262
()10.397
1.028.259
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

 -1و�ضع ال�شركة النظامي ون�شاطها
مت حتويل �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي �إىل �شركة م�ساهمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم  407بتاريخ 1419/3/14هـ (املوافق  8يوليو  . )1998وكانت 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 �سوق الأ�سهم ال�سعودية اعتبارا من  9فرباير
 . 2002وال�شركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم . 2050004215
�إن القوائم املالية املوحدة ت�شتمل على القوائم املالية ملركز ال�شركة الرئي�سي وفروعها وال�شركات التابعة لها على النحو املذكور �أدناه :
الفروع :
 م�صنع الزامل للحديد  ،ويزاول �أعمال ت�صنيع وتركيب املباين الفوالذية و�أبراج و�أعمدة ال�ضغط العايل والهياكل الفوالذية0 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

30

يونيفري�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد – جري�سي
�شركة الزامل للمباين احلديدية – م�صر
زامل �ستيل بيلدنغز (�شنغهاي) كومباين ليمتد
كول الين يوروب هولدجنز جي ام بي ات�ش -النم�سا
كليماتيك ايركوندي�شرنز جي ام بي ات�ش – النم�سا
زامل �ستيل  ،بول�سكا – بولندا
زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد
زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
�شركة الزامل خلدمات الطاقة (زي�سكو) – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي – االمارات
زامل انورفيم�شن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد  -الهند
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 الفايرب جال�س املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 92.27
% 85
% 65
% 51
% 51

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -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 ت�صنف ك�شركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�صرف النظر عن البلد امل�سجلة فيه  0وت�ستبعد عند
التوحيد احل�سابات واملعامالت الهامة فيما بني ال�شركات  .بينما تتم املحا�سبة عن ال�شركات التابعة التي ما زالت يف مرحلة الت�أ�سي�س بطريقة التكلفة .
تـم توحيـد ال�شركات التابعة يف هذه القوائم املالية على �أ�سـا�س قـوائمها املاليـة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،با�ستثناء �شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة التـي
كانت �سنتهـا املالية تنتهي يف � 30سبتمرب حتى عام  .2006واعتبـار ًا من تاريخ � 1أكتوبر  ، 2006غريت ال�شركة التابعة تاريخ انتهاء �سنتها املالية �إىل  31دي�سمرب وبالتايل ،
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة لعام  2007نتائج هذه ال�شركة التابعة لفرتة اخلم�سة ع�شر �شهر ًا ابتداء من � 1أكتوبر  2006وحتى  31دي�سمرب . 2007
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية معدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة .
ال�شهرة التجارية
�إن ال�شهرة التجـارية متثل فائ�ض تكلفة التملك على القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة املمكن حتديدها بتاريخ التملك  0ويتم 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 .
املمتلكات والآالت واملعدات  /اال�ستهالك
تقيد جميع املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة  .الأر�ض اململوكة ال ت�ستهلك  ،ويجنب خم�ص�ص ا�ستهالك للممتلكات الأخرى والآالت واملعدات 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 .
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 .
اال�ستثمارات
ت�صنف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفقا لنية ال�شركة 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 .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

�إن ال�شركات املرتبطة هي ال�شركات التي متار�س ال�شركة عليها ت�أثريا فعاال 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 .
تقيد الإيرادات من اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند ا�ستالم توزيعات الأرباح .
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 امل�صاريف غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوىالن�شاط العادي .

املدينون
تت�ضمن ح�سابات املدينني املبيعات املقيدة على احل�ساب وغري امل�سددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�صايف بعد ح�سم املخ�ص�ص لأية مبالغ لي�س من املتوقع حت�صيلها .
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 لل�شركة  .تقيد الزكاة و�ضريبة الدخل مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة � .إن الزكاة و�ضريبة الدخل املحملة على �شركاء الأقلية م�شمولة يف بند ح�ص�ص
الأقلية .
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�ض املوظفني عن فرتات خدمتهم املرتاكمة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .
وتقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�ص�ص وفق ًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها .
االعرتاف بالإيرادات
ميثل �صايف املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة واخلدمات املقدمة والأعمال املنفذة من قبل ال�شركة وال�شركات التابعة لها 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 الدائنني يف قائمة املركز املايل املوحدة .
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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 .
النقد وما يف حكمه
لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية  ،يت�ألف النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري �إىل مبالغ نقدية معلومة
والتي لها تاريخ ا�ستحقاق ملدة ثالثة �أ�شهر �أو اقل عند �شراءها .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

�إ�صدار التقارير القطاعية
ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف ال�شركة والتي تقوم �إما ب�إنتاج منتجات �أو تقدمي خدمات وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب الأن�شطة) � ،أو القطاعات التي تقـوم بالإنتاج
وتقدمي 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�سمالية �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�شغيلية .
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلي �إىل قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار .
 - 3املمتلكات والآالت واملعدات
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض احت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي :
� 20إىل � 40سنة
� 2إىل � 20سنة

املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة
الآالت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�سيارات
املباين على
		
الأرا�ضي
الأر�ض	
امل�ست�أجرة
اململوكة
			

			
الأعمال
الآالت واملعدات
املجموع
املجموع
الر�أ�سمالية
والأثاث والرتكيبات
2007
2008
حتت التنفيذ
وال�سيارات
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

التكلفة :
يف بداية ال�سنة
للإ�ضافات
لال�ستبعادات
للتحويالت
خ�سارة ترجمة عملة

10.330
58.829
-

320.250
113.125
()63
117.980
()75

809.144
165.887
()20.776
129.485
()1.372

261.322
81.119
()265.061
()19.155

1.401.046
418.960
()20.839
()17.596
()20.602

1.081.952
335.874
()23.563
6.783

يف نهاية ال�سنة

69.159

551.217

1.082.368

58.225

1.760.969

1.401.046

اال�ستهالك :
يف بداية ال�سنة
املحمل لل�سنة
لال�ستبعادات
خ�سارة ترجمة عملة

-

166.073
22.994
()52
()10

519.807
81.841
()18.076
()143

-

685.880
104.835
()18.128
()153

637.631
69.144
()23.363
2.468

يف نهاية ال�سنة

-

189.005

583.429

-

772.434

685.880

58.225

988.535

				
�صايف القيمة الدفرتية
498.939
362.212
69.159
 31دي�سمرب 2008
 31دي�سمرب 2007

10.330

154.177

289.337

		
261.322

715.166

متثل الأعمال الر�أ�سمالية حتت 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
بالزامل �ستيل بيلدينغز انديا و زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام وال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�س املحدودة .
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 -4اال�ستثمارات
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
ا�ستثمار يف �شركات مدرجة
ربح غري حمقق عن �إعادة تقييم

18.362
()5.020

22.587
4.242

ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات مرتبطة
ا�ستثمار يف �شركات تابعة
ا�ستثمارات �أخرى

13.342
130.344
21.365
66.001
231.052

26.829
19.236
127.810
69.001
242.876

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  .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 .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  % 50يف �شـركة زامل هد�سون املحدودة � ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمـدودة  .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف �إنتاج املراوح الكبرية ومتو�سطة احلجم من
الألياف الزجاجية ومبادالت حرارية هوائية التربيد .
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 .7ح�صة بن�سبة  % 49يف �شركة ارما�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 .
يت�ألف اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة مما يلي :
 .1ح�صة بن�سبة  % 100يف �شركة اختبار املحدودة � ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة  .وتتمثل الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة يف فح�ص واختبار املعدات والأدوات
الكهربائية وااللكرتونية واملنتجات امليكانيكية .
 .2ح�صة بن�سبة  % 100يف �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي – الإمارات (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف الأمارات العربية املتحدة)  .والن�شاطات الرئي�سية
لل�شركة هي اال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صناعية وت�أ�سي�سها و�إدارتها .
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 .3ح�صة بن�سبة  % 100يف �شركة الزامل لل�صناعات احلديدية – �أبو ظبي (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)  .وتتمثل الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة باال�ستثمار يف امل�شاريع
التجارية وال�صناعية ومتلك و�إدارة مرافق الت�صنيع اخلا�صة ب�إن�شاء وت�صنيع وتركيب وبيع املباين احلديدية امل�سبقة الهند�سـة والأبراج والهياكل احلديدية واجل�سور
احلديدية و�أواين ال�ضغط احلديدية مبختلف الأحجام .
ويبلغ �إجمايل التزام ال�شركة لقاء ر�أ�س املال امل�صرح به وغري املدفوع حوايل  18.3مليون ريال �سعودي (  19.4 : 2007مليون ريال �سعودي ) .
 .4ح�صة بن�سبة  ٪ 100يف زامل �ستيل تايالند  ،ون�شاطها الرئي�سي هو ت�صنيع وتوزيع و�إن�شاء املباين امل�سبقة الهند�سة ولوازمها .
 .5ح�صة بن�سبة  ٪ 100يف �شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية)  .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي
بفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية .
 .6ح�صة بن�سبة  ٪ 100يف �شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية)  ،ون�شاطها الرئي�سي هو �إن�شاء وتركيب
املباين احلديدية .
 .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 �أنها توفر جمموعة �شاملة من املنتجات ذات ال�صلة �إىل جانب خدمات الرتكيب وال�صيانة ال�شاملة .
 .8ح�صة بن�سبة  ٪ 100يف �شركة الزامل للهياكل الفوالذية – م�صر  .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف �إنتاج الهياكل الفوالذية واملباين احلديدية والأبواب املعدنية وجتميع
م�ستلزماتها .
�إن جزء من ح�صة ال�شركة 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 .
متت املحا�سبة عن ال�شركات التابعة واملرتبطة �أعاله بالتكلفة  ،علم ًا ب�أنه مل يتم توحيد القوائم املاليـة لل�شركات التابعة يف هذه القوائم املالية لكون جميع هذه ال�شركات ،
التابعة منها واملرتبطة  ،ال تزال يف مرحلة التطوير ومل يكن لها �أية عمليات جتارية بنهاية ال�سنة  ،الخ .
تت�ألف اال�ستثمارات الأخرى من :
 .1ح�صة بن�سبة  ٪ 2.11يف �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (�سابق ًا � :شركة املرافق احلديثة للتطوير العقاري � ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية
ال�سعودية)  .وتتمثل ن�شاطات ال�شركة الرئي�سية باال�ستثمار يف العقارات ك�شراء و�إن�شاء وت�أجري الأرا�ضي واملباين .
	 .2ح�صة بن�سبة  ٪ 10يف �آي �آي بي بيرب كومباين ليمتد (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان) .والن�شاط الرئي�سي لل�شركة هو �إنتاج املناديل الورقية .
 .3ا�ستثمار بن�سبة �أقل من  ٪ 2يف دريك �آند �سكل انرتنا�شونال �إل �إل �سي � ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف دبي – الإمارات العربية املتحدة .
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 -5ال�شهرة التجارية
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
يف بداية ال�سنة
املتكبد خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

27.730
34.548
62.278

27.730
27.730
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 -6امل�صاريف امل�ؤجلة
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
يف بداية ال�سنة
املتكبد خالل ال�سنة
املحول من �أ�صول ثابتة  ،ال�صايف
املطف�أ خالل ال�سنة
ربح ترجمة عملة

16.388
4.293
4.396
()5.958
163

10.260
7.459
()1.381
50

يف نهاية ال�سنة

19.282

16.388

 -7املخزون
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مواد ولوازم وب�ضاعة باملخازن
�أعمال حتت التنفيذ
ب�ضاعة تامة ال�صنع
ب�ضاعة بالطريق

1.574.795
103.145
473.024
190.223

1.112.274
69.966
357.323
87.876

2.341.187

1.627.439

 - 8املدينون واملبالغ املدفوعة مقدما
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
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مدينون جتاريون و�أوراق قب�ض	
م�صاريف مدفوعة مقدما
حمتجزات م�ستحقة القب�ض	
دفعات مقدمة وت�أمينات نقدية وح�سابات مدينة �أخرى
تكاليف فائ�ضة عن الفواتري

1.231.629
30.040
53.385
150.343
5.329

978.462
27.655
39.392
66.580
13.333

1.470.726

1.125.422

 -9املعامالت مع اجلهات ذات العالقة و�أر�صدتها
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة :
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
�شركات منت�سبة ملجموعة الزامل :
�شراء ب�ضائع وخدمات
بيع ب�ضائع وخدمات

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

			
50.712
65.109
32.455
32.571
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كما دفعت ال�شركة مبلغ  4.35مليون ريال �سعودي (  2.73 : 2007مليون ريال �سعودي)  .كرواتب ومكاف�آت �أخرى لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم م�س�ؤولني تنفيذيني
لل�شركة .
بلغت �أتعاب جمل�س الإدارة  2.0مليون ريال �سعودي ( 2.0 : 2007مليون ريال �سعودي ) .
تعتمد الأ�سعار و�شروط الدفع اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
�أظهرت املبالغ امل�ستحقة من واىل اجلهات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �ضمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل وهي تت�ألف من املبالغ
امل�ستحقة من � /إىل جمموعة �شركات الزامل.
 -10النقد وما يف حكمه
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

201.393

186.726

� -11أوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�ص�صات
2007
2008
( 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 (الإي�ضاح )14
فواتري فائ�ضة عن التكاليف

366.767
70.847
424
117.670
288.339
28.427
34.028

270.642
35.386
17.586
111.471
223.776
19.366
28.276

906.502

706.503

�إن �أوراق الدفع مبوجب متويالت املرابحة و�أوراق الدفع الأخرى مكفولة ب�ضمانات من ال�شركة وحتمل هام�ش ًا ح�سب الأ�سعار التجارية .
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 -12متويالت املرابحة والتورق
مت احل�صول على متويالت املرابحة والتورق من بنوك جتارية  ،وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�ضمانات من ال�شركة  .وحتمل الت�سهيالت تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار
التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .
 -13القرو�ض الق�صرية الأجل
مت احل�صول على القـرو�ض الق�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 .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -14الزكاة
املحمل لل�سنة
تت�ألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي :
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
خم�ص�ص ال�سنة احلالية

15.850

14.258

احت�سب خم�ص�ص ال�سنة احلالية على �أ�سا�س البنود التالية :
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
حقوق امللكية
املخ�ص�صات �أول العام والتعديالت الأخرى
القيمة الدفرتية للموجودات الطويلة الأجل
ربح العام اخلا�ضع للزكاة
وعاء الزكاة

820.540
153.452
()202.994
770.998
289.210
1.060.208

683.540
115.001
()598.266
200.275
222.610
422.885

�إن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�ضعة للزكاة قد ن�ش�أت ب�صورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�صة ال�شركة من الأرباح يف ال�شركات التابعة الأجنبية املوحدة يف
هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ض التكاليف  /البنود املطالب باعتمادها وفقا للأنظمة الزكوية املعمول بها .
احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة على النحو التايل :
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
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يف بداية ال�سنة
املجنب خالل ال�سنة
املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

19.366
15.850
()6.789
28.427

15.345
14.258
()10.237
19.366

موقف الربوط الزكوية
مت االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية التي �أجرتها امل�صلحة عن جميع ال�سنوات حتى عام . 2007
 -15ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  450مليون ريال �سعودي ( 450 : 2007مليون ريال �سعودي) وهو مق�سم �إىل  45مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ( 45 : 2007مليون �سهم قيمة
كل �سهم  10ريال �سعودي ).
 -16االحتياطي النظامي
طبقا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعـودي  ،مت حتـويل  % 10من �صايف الدخل املوحد لل�سنة �إىل االحتياطي النظامي  .ويجـوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما
يبلغ االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال  .علم ًا ب�أن االحتياطي غري قابل للتوزيع .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -17القرو�ض لأجل
2007
		 2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
القر�ض رقم 1
القر�ض رقم 2
القر�ض رقم 3
القر�ض رقم 4
القر�ض رقم 5
القر�ض رقم 6

		68.343
 				10.192
 				
1.000.000
		 132

37.982
872
14.415
2.918
-

ناق�ص ًا  :الق�سط اجلاري

		
1.078.667
		
()115.451

56.187
()18.997

		
963.216

37.190

�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 � 8إىل  14ق�سطا ن�صف �سنوي غري مت�ساوي  ،حيث ي�ستحق �آخرها ال�سداد يف 15
�شوال 1433هـ (املوافق � 2سبتمرب  . )2012كما يف  31دي�سمرب  ، 2008بلغت القرو�ض القائمة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  68.3مليون ريال �سعودي
( 37.98: 2007مليون ريال �سعودي) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  11.8مليون ريال �سعودي ( 11.8 : 2007مليون ريال �سعودي)  .ان هذه القـرو�ض م�ضمونة برهن على
ممتلكات و�آالت ومعدات الفروع  .كما �أن اتفاقيات القرو�ض تت�ضمن �شروطا تتعلق باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة .
�إن القر�ض (رقم  )2ي�ستحق ال�سداد على �أق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية باليورو � .إن الق�سط الأخري ا�ستحق ومت �سداده يف عام  . 2008والقر�ض يحمل عمولة ح�سب الأ�سعار
التجارية العادية ومكفول ب�ضمانات من البنوك التي تتعامل معها ال�شركة .
�إن القر�ض (رقم  )3ميثل قرو�ض متنوعة متو�سطة وطويلة الأجل ح�صلت عليها جيو كليما ا�س� .آر .ال .وي�ستحق ال�سداد ب�إق�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  ، 2008بلغت القرو�ض القائمة  10.2مليون ريال �سعودي ( 14.4 : 2007
مليون ريال �سعودي ) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  3.5مليون ريال �سعودي (  3.4 : 2007مليون ريال �سعودي ) .
�إن القر�ض (رقم  )4ميثل خطاب اعتماد قامت بفتحه �شركة الزامل للمباين احلديدية – م�صر مع احد البنوك ال�سترياد ماكينة  ،والذي ميوله �صندوق برنامج ()USAID
بدون فائدة وبفرتة �سماح مدتها � 18شهرا  .ا�ستحق القر�ض ومت �سداده يف مايو . 2008
�إن القر�ض (رقم  )5ميثل قرو�ض ح�صلت عليها �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي مببلغ  1.000مليون ريال �سعودي من بنوك حملية لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل .
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 �أن اتفاقيات القرو�ض تت�ضمن تعهدات
مالية والتي يتطلب من ال�شركة �أن متتثل �إليها .
�إن القر�ض (رقم  )6ميثل قر�ض من بنك ح�صلت عليه زامل �ستيل بلدينغز انديا برايفت ليمتد  .ي�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  2009كمطلوبات متداولة .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -18توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة
اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بواقع  1.5ريال �سعودي لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  67.5مليون ريال �سعودي متثل  ٪ 15من ر�أ�س املال ( : 2007بواقع 1.5
ريال �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 .
 -19ح�ص�ص الأقلية
�إن ح�ص�ص الأقلية هي كما يلي :

�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة
جيوكليما ا�س� .آر .ال.
كنام �آ�سيا ليمتد
زامل �ستيل بيلدنغز – فيتنام كومباين ليمتد
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�س املحدودة

2008
الن�سبة املئوية

2007
الن�سبة املئوية

49
15
35
7.73
49

%
49
15
35
10
49

%

 -20م�صاريف البيع والتوزيع
2007
2008
( 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
�أخرى
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154.269
23.651
17.984
8.759
32.948
9.855
2.254
49.008

113.104
22.137
19.608
5.902
25.480
8.400
1.657
37.553

298.728

233.841

 -21امل�صاريف العمومية والإدارية
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
تكاليف موظفني
ا�ستهالك
خدمات
لوازم
�أخرى
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155.255
14.733
49.305
1.336
97.056

130.551
11.929
32.428
1.166
33.403

317.685

209.477

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -22الإيرادات الأخرى
2007
2008
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مبيعات خردة ومتفرقات
ربح من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

42.269
()701

44.597
333

41.568

44.930

 -23التحليل وفقا للقطاعات
�أ ) حتليل املبيعات والدخل الت�شغيلي ( /اخل�سائر الت�شغيلية) و�صايف املوجودات ح�سب الأن�شطة :
				
		
املبيعات
			

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

�صايف املوجودات

		

2008

2007

2008

2007

2008

2007

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

1.552.386
2.838.149
156.464
2.603
4.549.602

1.253.513
2.301.880
124.386
1.481
3.681.260

96.937
241.990
28.709
()24.426
343.210

77.277
191.512
20.862
542
290.193

242.183
654.753
87.231
44.092
1.028.259

332.136
552.281
91.528
()83.663
892.282

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

		

الدخلالت�شغيلي(/اخل�سائرالت�شغيلية)
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

2008

2007

2008

2007

اململكة العربية ال�سعودية :
مبيعات حملية
مبيعات خارجية

2.532.752
982.553

2.041.075
990.121

200.821
104.022

164.115
90.719

جمموع مبيعات اململكة
العربية ال�سعودية
بلدان �آ�سيوية �أخرى
�أفريقيا
�أوروبا

3.515.305
536.961
417.576
79.760

3.031.196
273.366
294.479
82.219

304.843
7.308
29.342
1.717

254.834
3.152
33.371
()1.164

4.549.602

3.681.260

343.210

290.193
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2008تتمة)

 -24ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم وذلك بتق�سيم �صايف الدخل على متو�سط عدد الأ�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب  2008و  2007وجمموعها  45مليون �سهم .
 -25االلتزامات املحتملة
�أ�صدرت البنـوك التي تتعامـل معها ال�شركة �ضمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن ال�شركة  ،ب�ش�أن بع�ض العقود مببلغ  498مليون ريال �سعودي ( 293 : 2007مليون ريال �سعودي ) .
 - 26االرتباطات الر�أ�سمالية
اعتمد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ  70مليون ريال �سعودي (  222.5 : 2007مليون ريال �سعودي ) .
� -27إدارة املخاطر
خماطر االئتمان
ت�سعى ال�شركة �إىل احلد 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  .كما �أن جزء من ح�سابات العمالء خارج اململكة م�ضمونة بخطابات اعتماد م�ستندي .
خماطر ال�سيولة
تعمل ال�شركة على احلد من خماطر ال�سيولة بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية  .وبا�ستثناء احل�سابات التجارية املدينة امل�ضمونة بخطابات اعتماد م�ستندي  ،تتطلب �شروط
املبيعات اخلا�صة بال�شركة �أن يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل � 90إىل  150يوم ًا من تـاريخ البيع  ،كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل � 60إىل  90يوم ًا من
تاريخ ال�شراء .
خماطر العمالت
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 بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .
تت�ألف املوجودات املالية لل�شركة من النقد والأر�صدة لدى البنوك واحل�سابات املدينة  ،وتت�ألف مطلوباتها املالية من القرو�ض لأجل  ،و�أوراق الدفع واحل�سابات الدائنة
وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع .
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وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للأدوات املالية وقيمها الدفرتية .
� -29أرقام املقارنة
جرى �إعادة تبويب بع�ض �أرقام عام  2007لتتفق مع العر�ض للعام احلايل .
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