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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٠/١٢/٣١
السادة /مساھمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة  Jوبركاته...
 (١مقدمة:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة الزامل لالستثمار
الصناعي )الزامKKل للصKKناعة( واستثماراتھا داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،وملخص ا ً عن
الوضع العام للشركة خالل العام  ٢٠١٠وذلك من خالل قطاعاتھا الصناعية الخمسة :التكييف والحديد
والزجاج والمواد العازلة والخرسانة.
كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتھية في
 ٢٠١٠/١٢/٣١بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة /أرنسKKت ويونKKغ ،وقوائم المركز المالي
والدخل والتغيرات في حقوق المساھمين والتدفقات النقدية والمالحظات على ھذه القوائم للعام المذكور.
 (٢الرؤية والرسالة والقيم األساسية للشركة:
رؤيتنا:
شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.
رسالتنا:
أن نكسب ثقة األسواق والمساھمين من خالل تحقيق اإلنجاز المتميز في القطاع الصناعي والمساھمة
بسخاء لتحقيق التطور والرفاھية لمجتمعاتنا.
قيمنا األساسية:
النزاھة  -نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة ھما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا .لذا نتمسك بأخالقيات
العمل واألصول المھنية على أعلى مستوى ،ونراعي مقتضيات األمانة والنزاھة في تعاملنا مع
شركائنا.
التميز  -نتفھم احتياجات عمالئنا ونفي بھا .ونبذل قصارى جھدنا إلرضائھم من خالل التركيز على
عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا .ونبادر إلى بذل المزيد من الجھد لتحقيق التميز في تلبية رغباتھم.
االبتكار  -نسعى دائما ً إلى التعلم ودعم االبتكارات المفيدة ،مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية
األخرى ،ونبتكر الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى ،ونرحب بالتغيير
اإليجابي الذي ينتج عن اإلبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمية المواھب وخلق القدرات القيادية إليجاد حلول عمل فاعلة تھدف إلى تلبية
احتياجات عمالئنا على أفضل وجه ،وتطوير أسواق لمنتجاتنا واالرتقاء بمستوى موظفينا وتحقيق
الفائدة للمساھمين ،وذلك عن طريق االستغالل األمثل لألموال والموارد والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية
مفھوم الريادة في الشركة.
خدمة المجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاھية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلھا.
كما نسعى من خالل ثقافتنا وأفكارنا واھتماماتنا البيئية وعملنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في
تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.
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 (٣الوضع العام:
ً
حققت الزامKKل للصKKناعة خالل العام  ٢٠١٠نتائج مطمئنة وكان حجم اإلنتاج قياسيا مقارنة باألعوام
السابقة لكن تأثير المنافسة ـ خاصة اإلقليمية ـ أثر على أسعار البيع مما انعكس على النتائج.
 (٤وصف لنشاط الشركة وقطاعاتھا:
تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي ،وھي شركة سعودية مساھمة ،بموجب القرار الوزاري رقم
) (٤٠٧بتاريخ ) ١٤١٩/٠٣/١٤الموافق  .(١٩٩٨/٠٧/٠٨أدرجت أسھم الشركة في
 ٢٠٠٢/٠٢/٠٩للتداول العام باسم )الزامل للصKKناعة( ضمن القطاع الصناعي .وفي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥
تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفيذاً لتوجيھات مجلس ھيئة السوق المالية بتاريخ
 ٢٠٠٧/١٢/١٠تكليف شركة السوق المالية السعودية )تداول( إعادة ھيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد الموظفين العاملين
في قطاعات الشركة أكثر من  ١٠,٠٠٠موظف يعملون في  ٥٥بلداً حول العالم .وھي مجموعة
صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتقديم منتجات عالية الجودة وأنظمة وخدمات ھندسية متكاملة لتلبية
متطلبات صناعة اإلنشاءات العالمية من خالل قطاعاتھا الخمسة الرئيسية وھي :الحديد ،والتكييف،
والزجاج ،والمواد العازلة ،والمواد الخرسانية .تشمل منتجات الشركة المباني الحديدية سابقة الھندسة،
والھياكل اإلنشائية الفوالذية ،وأجھزة تكييف الھواء ،وأجھزة المبادالت الحرارية المُبردة بالھواء،
وأجھزة التبريد المركزية وخدمات المرافق الحيوية ،والھياكل الحديدية لحامالت األنابيب ،وأوعية
الضغط ،وأبراج نقل الطاقة واالتصاالت ،والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ،ومعالجة الزجاج
المعماري ،والخرسانة الخلوية والمباني الخرسانية الجاھزة ،والمواد العازلة من الفايبرجالس،
ومنتجات العوازل الصناعية البالستيكية الرغوية.
أوالً :قطاع الحديد )(Steel Sector
ً
 الزامل للحديد ) - (Zamil Steelتأسست الزامل للحديد في عام  ١٩٧٧وتعتبر حاليا من الشركات
العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية السابقة الھندسة والموّ رد األول في منطقة الشرق
األوسط للھياكل اإلنشائية الفوالذية والھياكل الحديدية لحامالت األنابيب وأوعية الضغط ومعدات
المعالجة الصناعية واألبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة واالتصاالت والعوارض المفرغة
والمسطحات الحديدية ،واأللواح المعزولة.
تنتج الزامل للحديد أكثر من  ٥٢٥,٠٠٠طن متري سنويا ً من الحديد المص ّنع للمباني والھياكل
الحديدية ذات االرتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة األدوار لالستخدامات والتطبيقات الصناعية
والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع
التطويرية .تباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من  ٨٠دولة حول العالم من خالل شبكة مكاتب
مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكالء وموزعين.
يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعمالء الشركة من خالل شبكة المكاتب
الواسعة والتي تصل إلى أكثر من  ٥٥مكتب مبيعات إقليمي في  ٥٠دولة ،إضافة إلى عدد كبير
من البناءين المعتمدين والوكالء والموزعين .وجميع ھذه المرافق مزودة بأحدث التجھيزات وتضم
أفضل الكوادر الھندسية والفنية المؤھلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعمالء ،فضالً عن خدمات
ما بعد البيع.
تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية األولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة
العربية السعودية ،باإلضافة إلى مصانعھا األخرى في مصر وفيتنام والھند ورأس الخيمة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة .كما توظف ما يزيد على  ٦٠٠مھندس في أقسامھا الھندسية في كل من
المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والھند واألردن.
 شركة كانام آسيا المحدودة ) - (Canam Asia Ltd.ھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل
لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة ستيل بالس المحدودة )(Steel Plus Ltd.
إحدى شركات مجموعة كانام الكندية .تجمع ھذه الشراكة بين الخبرات المتعددة للزامل للصناعة
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في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا والمكانة العالمية المتميزة لمجموعة كانام الكندية
كأحد المُصنعين الرواد للعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية في أمريكيا الشمالية وأوروبا.
مُنحت شركة كانام آسيا ترخيص صناعي خاص لتصنيع العوارض المفرغة والمسطحات الحديدية.
وقد بدأ مصنع الشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية اإلنتاج في شھر نوفمبر ٢٠٠٢
بطاقة إنتاجية تبلغ  ١٠,٠٠٠طن متري سنويا ً من العوارض الحديدية.
تعد شركة كانام آسيا الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتصميم وتصنيع وتوريد العوارض
المفرغة حسب الطلب ،والتي تعتبر مثالية لألرضيات واألسقف في المباني الخرسانية أو الحديدية
المختلفة .تقوم الزامل للحديد بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات األخرى لھذه الشراكة
االستراتيجية.
 شركة بتروكيم الزامل المحدودة ) - (Petro-Chem Zamil Co. Ltd.ھي شراكة استراتيجية بين
شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة بتروكيم األمريكية ،تم تأسيسھا عام
 ٢٠٠٩إلنتاج األفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية االشتعال ) (Fired Heatersفي المملكة العربية
السعودية .وتشكل ھذه الشراكة االستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاما ً من قبل الشريكين لتلبية
احتياجات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
تعمل شركة بتروكيم الزامل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإنتاج وتسويق
وتوريد أفران حرارية ذاتية وغير ذاتية االشتعال والملحقات المتعلقة بھا المستخدمة في قطاعات
الصناعات البترولية والبتروكيماوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية األخرى في
أسواق الخليج.
ثانياً :قطاع تكييف الھواء )(HVAC Sector
 مكيفات الزامل ) - (Zamil Air Conditionersتأسست مكيفات الزامل في عام  ١٩٧٤وكان
أول مصنع لمكيفات الھواء في المملكة العربية السعودية .توسعت الشركة خالل العقود الثالثة
الماضية لتصبح حاليا ً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجھزة تكييف الھواء واألولى في
منطقة الشرق األوسط .تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة
تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الھواء ابتدا ًء من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات
المركزية الضخمة والمبرّ دات ) (Chillersووحدات مناولة الھواء للتطبيقات واالستخدامات
التجارية والصناعية المتخصصة .تسوّ ق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية
مختلفة وھي :كالسيك وكول الين والزامل كوول كير وكليما تك وجيوكليما ـ وفقا ً لمتطلبات
األسواق العالمية .تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والھند.
كما تنتج ضمن اتفاقيات مصن ّعي المعدات األصلية )(Original Equipment Manufacturer
مكيفات بأسماء تجارية عديدة ألھم الشركات العالمية المصنعة لمكيفات الغرف.
تعمل مكيفات الزامل جاھدة لدخول أسواق جديدة وإنشاء تحالفات استراتيجية كما تكثف من
استثمارھا في التقنيات الحديثة لتطوير منتجاتھا.
 شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء المحدودة )- (Middle East Air Conditioners Co.
ھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال
إلكتريك ) ،(General Electricتم تأسيسھا عام  ١٩٩٧لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات
الغرف التي تصنع بالعالمات التجارية لجنرال إلكتريك ألسواق السعودية ودول الخليج .منحت
بموجبھا الشركة ترخيص خاص لتصنيع مكيفات الغرف ،والمكيفات المجزأة ،وأجھزة التكييف
المجزأة المركزية ،تحت العالمات التجارية ) GEو  Hotpointو  .(RCAوتغطي الشركة حاليا ً
أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا .تبذل شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء
جھوداً متواصلة للحصول على أحدث التقنيات المتوفرة ،كما تجمع بين التصميم المتكامل واألنيق
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مع المحافظة على مستويات عالية من األداء واالعتمادية لتوفير أفضل قيمة للعمالء .تقوم مكيفات
الزامل بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات األخرى لھذه الشراكة االستراتيجية.
 شركة الزامل ھدسون المحدودة ) - (Zamil Hudson Co. Ltd.ھي شراكة استراتيجية بين
شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة منتجات ھدسون الشرق األوسط
المحدودة ،تم تأسيسھا عام  ٢٠٠٨لتصنيع وتجميع وصيانة أجھزة المبادالت الحرارية المُبردة
بالھواء ،لخدمة القطاعات الخدمية والبترولية والكيماوية وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية
األخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ووسط آسيا .ويقع مقرھا الرئيسي في مدينة الدمام
بالمملكة العربية السعودية.
تجمع ھذه الشراكة بين القدرات التصنيعية وإمكانيات خدمات الدعم الفني والصيانة لمكيفات
الزامل ،وھي أكبر منتج ومزود ألجھزة وخدمات تكييف الھواء في منطقة الشرق األوسط،
والخبرة والنجاح المتميزين لشركة منتجات ھدسون ،وھي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج
أجھزة المبادالت الحرارية لألغراض الصناعية ،وذلك لتقديم وصيانة أجھزة المبادالت الحرارية
المُبردة بالھواء ألسواق الدول التي تكون مصادر المياه فيھا نادرة أو غير متوافرة ،مما يمنح ھذه
الشركة ميزة تنافسية خاصة.
تقوم كل من مكيفات الزامل وشركة الزامل كوول كير ،التابعة لھا والمتخصصة في تقديم خدمات
وصيانة أجھزة التكييف ،بإنتاج وصيانة األجھزة الخاصة بھذه الشراكة االستراتيجية ،كما تدعم
ھذه الشراكة مكيفات الزامل في تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية من أجھزة التكييف والتبريد
العالية الجودة لمختلف المشاريع في كافة أنحاء المنطقة.
 شركة الزامل أدفانتك كويلز المحدودة ) - (Zamil Advantec Coils Ltd.ھي شراكة
استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أدفانتك كويلز
المحدودة في الھند ،وھي إحدى الشركات القليلة التي تقوم بتشغيل مصنع متكامل ألجھزة التكييف.
تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع "أدفانتك كويلز" حوالي  ١,٢مليون وحدة سنوياً .كما تقوم الشركة
بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات األصلية ).(OEM
تعد ھذه الشراكة االستراتيجية أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجھزة تكييف خليجية في الھند،
كما تظھر التزام الزامل للصناعة القوي نحو االستثمار في السوق الھندية المتنامية وأسواق أجھزة
تكييف الھواء التجارية.
 الزامل كوول كير ) – (Zamil CoolCareتأسست الزامل كوول كير في عام  ١٩٩١في الدمام
بالمملكة العربية السعودية ،وھي الشركة الرائدة في مجال خدمة وصيانة أجھزة ومعدات تكييف
الھواء ،حيث يوجد لديھا ما يزيد على  ١,٦٠٠فني تكييف وصيانة ينتشرون في  ١٨فرعا ً في
مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تملك الشركة حوالي  ٥٠٠مركبة لتقديم خدمات الصيانة ،مجھزة باألدوات والمعدات وقطع
الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجھزة التكييف والتبريد من مختلف العالمات التجارية.
وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجھزة ووحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى
جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات األخرى المتعلقة بھا ،والتي تھدف إلى توفير فحوصات
منتظمة للحفاظ على أجھزة تكييف الھواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى.
وتملك الزامل كوول كير مراكز لبيع قطع غيار أجھزة التكييف والتبريد ،كما تقدم الشركة خدمات
صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز
والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل ،باإلضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعمالء العاديين.
وتقوم الشركة من خالل مركز التدريب الفني التابع لھا بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات
التدريبية للفنيين والمھندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكالء والمقاولين
والشركات الكبرى.
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 جيوكليما ) – (Geoclimaاستحوذت الزامل للصناعة عام  ٢٠٠٠على حصة بنسبة  %٨٥من
الشركة الواقعة في إيطاليا .تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج المبرّ دات ) (Chillersللتطبيقات الصناعية
والتجارية المتخصصة والضخمة .كما لدى الشركة مركز أبحاث وتطوير تقني متطور يتم
االستفادة منھا في تطوير المنتجات المصنعة محليا ً وعالمياً.
 شركة اختبار المحدودة "اختبار" ) (Ikhtebar Co. Ltd.ـ تأسس في عام  ،٢٠٠٦وھو أول
مختبر مستقل لفحص أجھزة التكييف وحلول التحكم البيئية يتم إطالقه في الشرق األوسط .قامت
شركة إنترتك األمريكية ) (Intertek Testing Servicesبإنشائه وھو معتمد من مختبرات
) (ETLاألمريكية .يوفر ھذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط مجموعة من
االختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجھزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة
لالستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة ،سواء كانت منتجة محليا ً أو مستوردة من الخارج.
تسھم "اختبار" في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة األبحاث والتطوير ،والتسريع في عمليات
طرح منتجات جديدة مبتكرة محليا ً وإقليميا ً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.
ثالثاً :قطاع الزجاج )(Glass Sector
 الزامل للزجاج ) - (Zamil Glassتأسست الزامل للزجاج في عام  ١٩٨٣ومقرھا الرئيسي في
المدينة الصناعية األولى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .تعتبر الزامل للزجاج من
الشركات الرائدة في معالجة الزجاج المعماري ويشمل إنتاجھا للزجاج المقسى والزجاج المقوى
حراريا ً والزجاج متعدد الصفائح والزجاج المعزول والزجاج الحراري والزجاج المقاوم للحريق
العالي األداء .تستخدم منتجات الزامل للزجاج في القطاع المعماري والمقاوالت في دول مجلس
التعاون الخليجي وبعض األسواق العالمية.
رابعاً :قطاع المواد العازلة )(Insulation Sector
 الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة "أفيكو" ) Arabian Fiberglass
 - (Insulation Co.الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة ھي شراكة
استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أوينز كورننج
) (Owens Corningاألمريكية ،وھي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل
الفايبرجالس .تملك الزامل للصناعة حصة نسبتھا  ،%٥١بعد شراءھا لحصة مجموعة أميانتيت
العربية السعودية في يناير  ،٢٠٠٦فيما تملك أوينز كورننج حصة نسبتھا .%٤٩
تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من األلياف الزجاجية ذات جودة عالية لالستخدامات الصناعية
والتجارية .وھي أيضا ً المُصنع الوحيد للمواد العازلة من الفايبرجالس في المملكة العربية
السعودية .وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتھا بموجب رخصة من شركة أوينز كورننج وباستخدام
مواصفاتھا الفنية ،وتشابه منتجاتھا وخدماتھا ذات الجودة العالية مثيالتھا في كل من الواليات
المتحدة وأوروبا .وتستند ريادة أفيكو في األسواق التي تعمل فيھا على الخبرة التي اكتسبتھا الشركة
خالل أكثر من  ٢٥عاما ً من األعمال الناجحة.
تأسست الشركة عام  ١٩٨١ويقع مقرھا الرئيسي ومنشآتھا التصنيعية في المدينة الصناعية األولى
بالدمام في المملكة العربية السعودية .كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة
ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات استراتيجية مع مجموعة من الموزعين المؤھلين في عدد من
األسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العمالء في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق األوسط والشرق األقصى.
 شركة أرماسل الزامل الشرق األوسط المحدودة )(Armacell Zamil Middle East Co. Ltd.
 ھي شراكة استراتيجية تأسست عام  ٢٠٠٨بين شركة أرماسل العالمية األلمانية ،إحدىالشركات العالمية الرائدة في إنتاج منتجات العزل المطاطية والمواد العازلة الصناعية ،شركة
الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ،ومقرھا الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية
السعودية.
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تقوم شركة أرماسل الزامل بإنتاج المنتجات البالستيكية الرغوية مسبقة الھندسة والعدد والمواد
الالزمة لتركيبھا في مصنعھا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .وتمثل ھذه الشراكة
االستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاما ً من قبل الشريكين بتزويد األسواق المحلية واإلقليمية بمنتجات
العوازل الصناعية المصنوعة من المطاط ذات مواصفات فنية عالية الجودة واألداء.
خامساً :قطاع الصناعات الخرسانية )(Concrete Sector
 شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة ) Rabiah & Nassar and
 - (Zamil Concrete Industries Co.ھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار
الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيعة والنصار ،تأسست في أبريل  ٢٠٠٨ومقرھا
الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تملك الزامل للصناعة بموجب ھذه الشراكة حصة بنسبة  %٥٠في مصنع الربيعة والنصار
للمباني الخرسانية الجاھزة )رانكو للخرسانة( الذي يقوم بتصميم وتصنيع وتركيب المباني
الخرسانية الجاھزة ،والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية ،والمدارس،
والمجمعات التجارية ،والمصانع ،والجسور ،واألسوار وغيرھا .كما يقوم بتصنيع تشكيلة واسعة
من المنتجات الخرسانية األخرى.


شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة "أسيكو السعودية" ) Saudi Aerated
” (Concrete Industries Co. Ltd. “Saudi ACICOـ تأسست في ديسمبر  ،٢٠٠٣وھي

شراكة استراتيجية بين كل من شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة
مجموعة الزامل القابضة بنسبة  %٢٧,٥لكل منھما ،وشركة صناعات الخرسانة الخلوية
)أسيكو( بدولة الكويت بنسبة  .%٤٥تقوم الشركة بإنتاج الكتل الخرسانية الخلوية المسلحة وغير
المسلحة ذات الخدمة الشاقة والخفيفة الوزن باستخدام الخامات األساسية المتطورة مثل الكوارتز
والرمل واألسمنت والجير ،وذلك في مرافقھا التصنيعية بمدينة الجبيل الصناعية شرقي المملكة
العربية السعودية.
تتميز الخرسانة الخلوية المشبعة بالھواء ) (Autoclavedبتوفير عزل ممتاز للحرارة والصوت
مع عزل حراري يساھم بدرجة ملحوظة في تقليل استھالك الطاقة الكھربائية بنسبة ،%٤٠-٣٥
وتوفير ميزة عزل الصوت بتقليله بنسبة  ،%٨٠-٦٥كما يمكن لكتل وألواح الخرسانة الخلوية أن
تقلل كثيراً من متوسط زمن البناء مقارنة بالمواد التقليدية.
سادساً :شركات أخرى )(Others
 شركة الزامل نيودلھي لمشاريع البنية التحتية المحدودة ) Zamil New Delhi Infrastructure
” - (Pvt. Ltd. “ZNDھي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل
للصناعة" وشركة نيودلھي ألبراج االتصاالت المحدودة ،تم تأسيسھا عام  ٢٠٠٨لتوفير مجموعة
واسعة من المنتجات الخاصة بمشاريع البنية التحتية لالتصاالت ،كاألبراج المجلفنة واأللواح
المعدنية المعزولة ) (Sandwich Panelsوأجھزة التكييف ،لقطاع االتصاالت المتنامي في الھند.
كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد الھياكل اإلنشائية والمنتجات المساندة األخرى وتوفير أعمال
التركيب الالزمة وخدمات الصيانة في الموقع .يقع المركز الرئيسي للشركة في نيودلھي بالھند.
تأسست شركة الزامل نيودلھي لمشاريع البنية التحتية المحدودة لتلبية الطلب المتزايد على حلول
البنية التحتية لقطاع االتصاالت الحيوي في الھند .كما تسعى الشركة من خالل ھذه الشراكة
المتميزة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة،
والمتطلبات المتزايدة على حلول تكييف الھواء االقتصادية في استھالك الطاقة لمشغلي االتصاالت
في كافة أنحاء المنطقة.
تجمع ھذه الشراكة االستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلھي ألبراج االتصاالت المحدودة،
وقدرات مصنع الزامل للحديد إلنتاج المباني الحديدية سابقة الھندسة في مدينة بوني بالھند،
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باإلضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في والية ھيماتشال براديش شمالي
الھند ،والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.
 شركة الطاقة المركزية ) – (Energy Central Co.تأسست في عام  ٢٠٠٥ومقرھا المنامة في
مملكة البحرين .تقوم شركة الطاقة المركزية بتقديم وتطوير خدمات فعالة واعتمادية في مجال
قياس وتنظيم الطاقة والحلول المتعلقة بھا لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية
والمشاريع التطويرية العمالقة .وتتخصص الشركة في تطوير المرافق الحيوية المتكاملة وتوفير
الخدمات المتعلقة بھا ،بما فيھا توليد الطاقة الكھربائية باستخدام الماء المُبرد وإنتاج الماء الحار،
وتحلية المياه ،ومعالجة مياه الصرف الصحي .كما تلتزم شركة الطاقة المركزية بتقديم خدمات
عالية الجودة تحوز على رضا العمالء وتتجاوز مستوى تطلعاتھم.
يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتھا التابعة الداخلية والخارجية:
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يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد
شركة الزامل للمباني الحديدية
زامل ستيل بيلدنغز )شنغھاي( كومباني ليمتد
كول الين يوروب ھولدنجز جي ام بي اتش
كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش
زامل ستيل ،بولسكا
زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد
زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
شركة الزامل لخدمات الطاقة )زيسكو(
شركة الزامل لالستثمار الصناعي
زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
شركة اختبار المحدودة
شركة الزامل للمباني الحديدية
زامل ستيل تايالند
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية
شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية
شركة الزامل للھياكل الفوالذية
زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد
شركة مكونات البناء المحدودة
شركة معھد الزامل للتدريب الصناعي
زامل ستيل بيلدغنز ـ فيتنام كومباني ليمتد
جيوكليما اس ار ال
كانام آسيا المحدودة
شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء المحدودة
الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجالس المحدودة
شركة الزامل ھدسون المحدودة
شركة بتروكيم الزامل المحدودة
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 (٥استثمارات الشركة:
تتألف االستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:
 .١حصة بنسبة  %٢٧,٥في شKKركة صKKناعات الخرسKKانة الخلويKKة السKKعودية المحKKدودة )ذات
مسئولية محدودة( وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية .يتركز نشاطھا
أساسا ً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.
 .٢حصة بنسبة  %٢٥في شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة( وتقع في مملكة
البحرين .نشاط الشركة الرئيسي ھو تزويد الطاقة المترية والتبريد المركزي وخدمات بيئية
ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
 .٣حصة بنسبة  %٥١في شKKركة الطاقKKة المركزيKKة السKKعودية )ذات مسئولية محدودة( .ويتمثل
نشاط الشركة بتعھد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمياه ومحطات
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توليد الكھرباء وتشغيلھا وصيانتھا وتمديد الشبكات لنقلھا وتوزيعھا .يتم السيطرة عليھا من
شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة(.
حصة بنسبة  %٣٠في شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الھند .ويتمثل نشاطھا الرئيسي
في صنع وتجميع أجھزة تكييف ھواء الغرف وأجھزة التكييف المركزي.
حصة بنسبة  %٥٠في شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة )ذات
مسئولية محدودة( .يقع المصنع في مدينة الرياض ،ويتمثل نشاطھا الرئيسي في تصميم وإنتاج
وتركيب المباني الخرسانية للوحدات السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع
والجسور واألسوار وغيرھا من المنتجات الخرسانية.
حصة بنسبة  %٤٩في شKKKركة أرماسKKKل الزامKKKل الشKKKرق األوسKKKط المحKKKدودة )ذات مسئولية
محدودة( ،ويقع مركزھا الرئيسي في مدينة الدمام .ويتمثل نشاطھا الرئيسي في إنتاج مواد
الصقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتھا المتعلقة بھا.
حصة بنسبة  %٥١في شركة الزامل نيودلھي انفراستركتشر بي في تي ليمتد ،ويقع مركزھا
الرئيسي في مدينة نيودلھي .ويتمثل نشاطھا الرئيسي في توريد أبراج االتصاالت واألغطية
المخصصة للھياكل الفوالذية ومعدات تكييف الھواء ووحدات الكھرباء البينية ،كما توفر
مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.

بينما يتألف االستثمار في الشركات التابعة مما يلي:
 .١حصة بنسبة  %١٠٠في الشKKركة العربيKKة للمKKواد العازلKKة مKKن الصKKوف الصKKخري المحKKدودة
)تحت التأسيس( ،ويتمثل نشاطھا الرئيسي في إنتاج الصوف الصخري.
 .٢حصة بنسبة  %١٠٠في شركة الشرقية للتبريد المركKKزي المحKKدودة ،ويقع مركزھا الرئيسي
في مدينة الجبيل الصناعية .ويتمثل نشاطھا الرئيسي في إنتاج مياه التبريد الصناعية.
من جھة أخرى ،تتألف االستثمارات األخرى للشركة مما يلي:
ً
 .١حصة بنسبة  %٢,١١في شKKركة كنKKان الدوليKKة للتطKKوير العقKKاري المحKKدودة )سابقا :شركة
المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة( .وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية باالستثمار في
العقارات كشراء وإنشاء وتأجير األراضي والمباني.
 .٢حصة بنسبة  %١٠في شKKركة آي آي بKKي بيب Kر كومبKKاني ليمتKKد الواقعة في جزر كايمان،
ونشاطھا الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
 (٦وصف للخطط والقرارات المھمة:
أعلن مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠١٠/٠٢/٢٢موافقته على تأسيس مصنع جديد لتصنيع منتجات المواد
العازلة من الصوف الصخري بإجمالي استثمار يبلغ ) (٣٠٠مليون  pسعودي .وفي ضوء اإلعالن
تقدمت شKKركة مجموعKKة العKKزل الخليجيKKة إلدارة الشركة بتقصي فرص االندماج بين مصانع المواد
العازلة لكال الطرفين في شركة جديدة .وعليه قامت شKKركة الزامKKل لالسKKتثمار الصKKناعي )الزامKKل
للصKKناعة( وشKKركة مجموعKKة العKKزل الخليجيKKة بدراسة فرص التعاون بينھما في مجال إنتاج المواد
العازلة وأسفرت عن توقيع اتفاقية مبدئية بتاريخ  ٢٠١٠/٠٩/٢٠للنظر في إمكانية عملية االندماج.
وحتى إعداد التقرير ما زالت مرحلة إعداد دراسة تقصي الحقائق جارية بين الطرفين .علما ً بأنه في
حال إتمام عملية االندماج سيكون للزامل للصناعة حصة  %٥١في الشركة الجديدة وحق اإلدارة.
 (٧إعادة الھيكلة واالستراتيجية العامة للشركة:
أقر مجلس اإلدارة خالل العام  ٢٠٠٩الھيكل التنظيمي الجديد للشركة لمواكبة التوسع في قطاعات
ونشاطات الشركة الحالية والمستقبلية .كما اعتمد المجلس االستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل
أكبر المكاتب االستشارية في العالم ) (McKinseyللسنوات الخمس القادمة .وبنا ًء عليه فقد تم إعادة
ھيكلة قطاعات الشركة الرئيسية والتوصية بتحويل قطاعي الحديد والتكييف ـ مواكبة للتوسع في
نشاطات الشركة محليا ً وعالميا ً ـ إلى شركات ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل للزامل للصناعة
بدالً من كونھما فروعاً .وقد تم تحويل شركة الزامل للحديد )ذات مسئولية محدودة( في شھر ديسمبر
 ٢٠١٠وما زالت إجراءات تحويل قطاع التكييف إلى شركات ذات مسئولية محدودة مستمرة .وتأتي
-٨-

ھذه الخطوات ضمن عملية التطوير المستمرة ومراجعة االستراتيجية العامة للشركة من قبل مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية من فترة ألخرى ،وكذلك من مبدأ تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية.
 (٨النتائج المالية:
بنھاية  ٢٠١٠/١٢/٣١بلغ إجمالي إيرادات الشركة ) (٤٠١٨,٤مليون  pسعودي بانخفاض قدره
) (١٨٦مليون  pسعودي أي بانخفاض نسبته  %٤,٤مقارنة مع العام  ٢٠٠٩البالغة )(٤٢٠٤,٤
مليون  pسعودي .كما انخفضت األرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى )(٢١١,١
مليون  pسعودي وھي انخفاض بنسبة  %٨,٣عن العام  ٢٠٠٩والتي بلغت ) (٢٣٠,١مليون p
سعودي .وقد انخفض ربح السھم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى ) p (٣,٥٢سعودي
مقارنة بمبلغ ) p (٣,٨٤سعودي .علما ً بأنه تم إعادة احتساب ربح السھم الواحد على أساس )(٦٠
مليون سھم ،حيث تم زيادة رأس المال من ) (٤٥٠مليون  pسعودي إلى ) (٦٠٠مليون  pسعودي
من خالل منح أسھم مجانية بواقع ) (١سھم لكل ) (٣أسھم مملوكة بموجب موافقة الجمعية العمومية
غير العادية بتاريخ  .٢٠١٠/٠٣/٣١يبين الجدول أدناه نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي اإليرادات
السنوية:
البيان
قطاع الحديد
قطاع التكييف
قطاعات أخرى

أ-

٢٠١٠
%٥٥,٠
%٤٠,٧
%٤,٣
%١٠٠

٢٠٠٩
%٥٨,٣
%٣٧,٥
%٤,٢
%١٠٠

قائمة الدخل:

البيان )آالف الرياالت(
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إجمالي المصاريف
صافي اإليرادات األخرى
الزكاة
صافي الدخل

٢٠١٠
٤,٠١٨,٤١٢
٣,٠٢٢,٩٨٢
٩٩٥,٤٣٠
٧٩١,٦٨٩
٣٢,٣٨٨
٢٤,٩٩٥
٢١١,١٣٤

٢٠٠٩
٤,٢٠٤,٤١٢
٣,٢٥٢,٦٥٠
٩٥١,٧٦٢
٦٩٦,٠٠٧
٥,٥٦٤
٣١,١٦٩
٢٣٠,١٥٠

٢٠٠٨
٤,٥٤٩,٦٠٢
٣,٥٨٤,٠٢١
٩٦٥,٥٨١
٧٦٦,١٦٣
٤١,٥٦٨
١٥,٨٥٠
٢٢٥,١٣٦

٢٠٠٧
٣,٦٨١,٢٦٠
٢,٩٤٦,٣٦٨
٧٣٤,٨٩٢
٥٥٩,٠٦٤
٤٤,٩٣٠
١٤,٢٥٨
٢٠٦,٥٠٠

٢٠٠٦
٢,٨٦٧,٥٩٤
٢,٢٣٤,٤٣٥
٦٣٣,١٥٩
٤٩١,٧٥٧
٦٤,٣٢٠
١٤,٠٧٥
١٩١,٦٤٧

ب -قائمة المركز المالي:
البيان )آالف الرياالت(
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
رأس المال العامل
األصول األخرى طويلة
األجل
األصول الثابتة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل
المطلوبات األخرى
إجمالي الموجودات
رأس المال المدفوع
االحتياطيات واألرباح
المبقاة
حقوق األقلية
حقوق المساھمين
إجمالي الخصوم وحقوق
المساھمين

٢٠١٠
٣,٤٢٤,٧٥٦
٢,٧٥٥,٢٢٣
٦٦٩,٥٣٣

٢٠٠٩
٣,٢٨٠,٣٧٨
٢,٤٣٣,٣٩٥
٨٤٦,٩٨٣

٢٠٠٨
٤,٠٦٩,٠٧٣
٣,١٦٠,٠٦٢
٩٠٩,٠١١

٢٠٠٧
٢,٩٦٢,٥٠٩
٢,٨٦٢,٦٥٥
٩٩,٨٥٤

٢٠٠٦
٢,٣٠٦,٤٢٣
١,٩٨٩,٠٦٨
٣١٧,٣٥٥

٣٦٣,٧٢١

٢٩٦,٥٣٧

٣١٢,٦١٢

٢٨٦,٩٩٤

١٩١,٧٧٥

١,١١٨,٨٣٩
٤,٩٠٧,٣١٦
٢,٧٥٥,٢٢٣
٥٣٠,٩٩٥
٢٢٢,٣٠٧
٣,٥٠٨,٥٢٥
٦٠٠,٠٠٠

١,٠٨٦,١٥١
٤,٦٦٣,٠٦٦
٢,٤٣٣,٣٩٥
٧٧٠,٩٥١
١٧٠,٢٣٣
٣,٣٧٤,٥٧٩
٤٥٠,٠٠٠

٩٨٨,٥٣٥
٥,٣٧٠,٢٢٠
٣,١٦٠,٠٦٢
٩٦٣,٢١٦
١٤٥,٤٤٧
٤,٢٦٨,٧٢٥
٤٥٠,٠٠٠

٧١٥,١٦٦
٣,٩٦٤,٦٦٩
٢,٨٦٢,٦٥٥
٣٧,١٩٠
١٠٩,٣٧١
٣,٠٠٩,٢١٦
٤٥٠,٠٠٠

٤٤٤,٣٢١
٢,٩٤٢,٥١٩
١,٩٨٩,٠٦٨
٥٨,٢٢٥
٨٩,٩٤٢
٢,١٣٧,٢٣٥
٤٥٠,٠٠٠

٦٨٨,٩٠٠

٧٤٥,٤٧١

٥٧٨,٢٥٩

٤٤٢,٢٨٢

٢٩١,٤٩٦

١٠٩,٨٩١
١,٣٩٨,٧٩١

٩٣,٠١٦
١,٢٨٨,٤٨٧

٧٣,٢٣٦
١,١٠١,٤٩٥

٦٣,١٧١
٩٥٥,٤٥٣

٦٣,٧٨٨
٨٠٥,٢٨٤

٤,٩٠٧,٣١٦

٤,٦٦٣,٠٦٦

٥,٣٧٠,٢٢٠

٣,٩٦٤,٦٦٩

٢,٩٤٢,٥١٩

-٩-

ج -نتائج األنشطة التشغيلية:
البيان )آالف الرياالت(
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح من التشغيل
مصروفات األعمال الرئيسية
الخسارة من العلميات الرئيسية
اإليرادات  /المصروفات األخرى
يخصم :الزكاة أو الضريبة
صافي الربح )الخسارة(

٢٠٠٩
٤,٢٠٤,٤١٢
٣,٢٥٢,٦٥٠
٣٦٩,٤٣١
٥٨٢,٣٣١
١٠٣,٧٨٩
٣٥,٤٩٢
٢٣٠,١٥٠

٢٠١٠
٤,٠١٨,٤١٢
٣,٠٢٢,٩٨٢
٢٨٧,٤٢٩
٧٠٨,٠٠١
٤٢,٧٨٣
٣٣,٥١٢
٢١١,١٣٤

نسبة التغير )(%

التغير
)(١٨٦,٠٠٠
)(٢٢٩,٦٦٨
)(٨٢,٠٠٢
١٢٥,٦٧٠
)(٦١,٠٠٦
)(١,٩٨٠
)(١٩,٠١٦

-٤,٤
-٧,١
-٢٢,٢
٢١,٦
-٥٨,٨
-٥,٦
-٨,٣

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خالل الفترة من  ٢٠٠٦لغاية :٢٠١٠

230,150

صافي الدخل

225,136

240,000

220,000

211,134

206,500

180,000

آالف الرياالت

191,647

200,000

160,000

140,000

120,000

100,000

2010

2009

2007

2008

2006

يوضح الرسم البياني التالي ربح السھم الواحد خالل الفترة من  ٢٠٠٦لغاية :٢٠١٠
4.50

3.84

ربح السھم

3.75

3.52

3.44
3.19

4.00

3.50
3.00

2.00

1.50
1.00
0.50
2010

2009

2007

2008

- ١٠ -

2006

بال

2.50

كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات اإلجمالية الموحدة للسنوات الخمس األخيرة:

4,204,412

4,549,602

المبيعات اإلجمالية

4,018,412

5,000,000
4,500,000
4,000,000

3,681,260

3,500,000

2,867,594

2,500,000
2,000,000

آالف الرياالت

3,000,000

1,500,000
1,000,000
500,000
2010

2009

2007

2008

2006

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي األرباح للسنوات الخمس الماضية:

1,200,000

995,430

2009

2008

734,892

1,000,000

800,000

633,159
600,000

400,000

200,000

-

2010

2007

- ١١ -

2006

آالف الرياالت

951,762

965,581

إجمالي األرباح

ويوضح الرسم البياني التالي األرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

400,000

369,431

األرباح التشغيلية

343,210
287,429

350,000

290,193
300,000

200,000

آالف الرياالت

229,850

250,000

150,000

100,000

50,000

-

2010

2008

2009

2006

2007

حقق قطاع الحديد في  ٢٠١٠مبيعات إجمالية بلغت ) (٢٢٠٩,٣مليون  pسعودي وھي بانخفاض
نسبته  .%٩,٩أما مبيعات قطاع التكييف شھدت ارتفاعا ً بنسبة  %٣,٨بالغة ) (١٦٣٦,٢مليون p
سعودي .كما انخفضت مبيعات قطاع الزجاج واأللياف الزجاجية بنسبة  %٢,١محققة مبلغا ً وقدره
) (١٧٢,٩مليون  pسعودي.
3,000,000

1,636,218

1,576,504

1,552,386

1,500,000

1,000,000

172,892

176,569

156,464

124,386

118,617

1,021,804

1,253,513

1,727,173

2,209,302

2,301,880

2,000,000

آالف الرياالت

2,451,339

2,838,149

المبيعات حسب القطاع
2,500,000

500,000

2010

2009

2007

2008

الزجاج واأللياف الزجاجية

الحديد

2006

المكيفات

وحسب النطاق الجغرافي ،فقد بلغت مبيعات الشركة اإلجمالية من نشاطاتھا العاملة في المملكة العربية
السعودية مبلغ ا ً وقدره ) (٣١٤٨ملي ون  pسعودي ،في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة
- ١٢ -

للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغ ا ً وقدره ) (٨٧٠,٥مليون  pسعودي .علم ا ً بأن ھذا
التحليل ال يعتبر تحليالً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتھا في الفقرة الخاصة بالتصدير.

المبيعات حسب المناطق الجغرافية

4,000,000

3,147,965

3,512,709

3,665,471

3,500,000

3,000,000

2,500,000

آالف الرياالت

2,000,000

1,500,000

304,721

70,600

495,126

359,224

54,756

277,723

417,576

79,760

386,795

1,000,000

500,000

2009

2010
المبيعات األفريقية

2008

المبيعات األوروبية

المبيعات السعودية

المبيعات اآلسيوية

ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات األخيرة:
6,000,000

األصول والخصوم
4,907,316
3,508,525

3,009,216

2,137,235

2,942,519

3,374,579

3,000,000

آالف الرياالت

4,268,725

4,000,000

3,964,669

4,663,066

5,370,220

5,000,000

2,000,000

1,000,000

2010

2009

2007

2008
الخصوم
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األصول

ومن جھة ثانية زادت حقوق المساھمين بنسبة  %٨,٦لتصل إلى ) (١٣٩٨,٨مليون  pسعودي
مقارنة مع ) (١٢٨٨,٥مليون  pسعودي للعام  .٢٠٠٩وھو ما يوضحه الرسم البياني التالي:

- ١٣ -

1,600,000

حقوق المساھمين

1,398,791
1,288,487

1,400,000

1,200,000

1,101,495
955,453

1,000,000

آالف الرياالت

805,284
800,000
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400,000
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 (٩التصدير:
بلغت صادرات الشركة ) (١١١٢,٥مليون  pسعودي مقارنة بمبلغ ) (١١١١,٥مليون  pسعودي
في العام  .٢٠٠٩وتمثل نسبة الصادرات حوالي  %٢٧,٧من إجمالي مبيعات الشركة خالل العام
 .٢٠١٠علما ً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من  ٩٠دولة حول العالم من خالل شبكة
مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من  ٥٥دولة حول العالم.

3,500,000

التصدير

2,500,000

2,000,000

1,112,476

1,111,474

1,520,869

1,105,628

1,337,109

1,761,966

1,500,000

آالف الرياالت

2,344,151

2,905,936

3,028,733

3,092,938

3,000,000

1,000,000

500,000

2010

2009

2008
التصدير

2007

2006

المبيعات المحلية

• تقوم الشركة بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال
يوجد أي اختالف .وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

- ١٤ -

 (١٠القروض:
يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتھا إدارة الشركة:
القرض
القرض رقم ١
القرض رقم ٢
القرض رقم ٣
القرض رقم ٤
ناقصاً :القسط الجاري

٢٠١٠
)آالف الرياالت(
٨٨,٨١٣
١٠,٢٨٧
٦٧٥,٠٠٠
٧٧٤,١٠٠
)(٢٤٣,١٠٥
٥٣٠,٩٩٥

٢٠٠٩
)آالف الرياالت(
١٠٠,٨٨٣
١٠,٠٦٦
٩٠٠,٠٠٠
٧٠
١,٠١١,٠١٩
)(٢٤٠,٠٦٨
٧٧٠,٩٥١

 (١١المخاطر التي قد تواجھھا أعمال الشركة:
قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حيث أنھا تمثل حوالي
 %٦٠من معظم مكونات تكاليف البيع ،وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات أسعار المواد
الخام الرئيسية .وللحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط ھذه المخاطر .كما توجد بعض
المخاطر غير المباشرة والتي تتعلق بتوفر الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ المشاريع ،في حين توجد
بعض المخاطر األخرى مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العمالت.
 (١٢المدفوعات النظامية المستحقة:
يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خالل العام  ٢٠١٠ومقارنتھا بالعام :٢٠٠٩
٢٠١٠
الجھة
)آالف الرياالت(
١٩,٣٨١
الرسوم الجمركية
٢٥,٩٤٨
الزكاة والضريبة
١٧,٢٣٤
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
٧,٦٦٤
تكاليف التأشيرات والجوازات
أخرى
إجمالي الدفعات للجھات الحكومية٧٠,٢٢٧ :

٢٠٠٩
)آالف الرياالت(
١٣,٧١٨
١٣,٥٦٧
١٧,١٨٥
٦,٥١٦
٥٠,٩٨٦

)مالحظة :إن ارتفاع الرسوم الجمركية ھو بسبب تأخر استالم اإلعفاءات من وزارة الصناعة(
 (١٣الجوائز والشھادات والجودة:
إن جميع مصانع الشركة حائزة على شھادات الجودة العالمية أيزو  (ISO 9000) ٩٠٠٠وكذلك
حصلت مصانع الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على عدة جوائز وشھادات تقدير من
جھات عالمية معتمدة .وقد حصلت قطاعات الشركة على عدة شھادات تقدير خالل العام ،كما حصلت
الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجالس )أفيكو( على جائزة "أفضKKل مصKKنع للمKKواد العازلKKة فKKي
العالم للعام ."٢٠١٠
 (١٤السعودة والتدريب:
تواصل الشركة تركيز طاقاتھا ومواردھا لدعم برامج السعودة في كافة قطاعاتھا .فمن خالل العالقة
الوثيقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبرنامج الوطني للتدريب التعاوني تسعى الشركة إلى
استقطاب الشباب السعودي وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة وتدريبھم .من جھة أخرى ،ق ّدم مركKKز
الزامKKل للصKKناعة للتKKدريب في المدينة الصناعة األولى بالدمام خالل العام  ٢٠١٠دورات تدريبية
متخصصة لحوالي  ٨٠٠موظف وعامل من كافة قطاعات الشركة لخدمة االحتياجات الصناعية
واإلدارية.
- ١٥ -

فعلى سبيل المثال ال الحصر ،عقدت برامج تدريبية للمتدربين في اللحام والتصنيع وتشغيل المكائن
وتقنيات التكييف باإلضافة إلى فن التواصل واللغة اإلنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع
ومھارات التفاوض والبيع واإلسعافات األولية وغيرھا .علما ً بأن بعض الدورات قد تمتد لفترة ستة
أشھر .كما تم استقبال متدربين من خارج الشركة سواء لكبار العمالء أو الطالب الجامعيين ضمن
برامج التدريب التعاوني .يذكر أن ھذا المركز معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني
وجھات تدريبية عالمية ستمنح شھادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.
 (١٥الئحة حوكمة الشركات:
أصدر مجلس ھيئة السوق المالية القرار رقم ) (٢٠٠٦ – ٢١٢ – ١في  ١٤٢٧/١٠/٢١بخصوص
الئحة حوكمة الشركات والتي بموجبھا تضمن حماية حقوق المساھمين وأصحاب المصالح عند االلتزام
بالبنود الواردة فيھا.
وبالرغم من كون ھذه الالئحة استرشادية في األساس إال أن الھيئة ألزمت الشركات اإلفصاح في تقرير
مجلس اإلدارة السنوي للمساھمين عما تم تطبيقه من أحكام ھذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وذكر
أسباب ذلك .علما ً بأن الشركة تقوم بتطبيق األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات ما
عدا ما يلي:
الفقرة
التصويت التراكمي:
اإلفصاح عن سياسات التصويت:

أسباب عدم التطبيق
يتم تطبيق "التصويت العادي" وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات
الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة.
لم تستلم الشركة من أي من الجھات ذات الصفة االعتبارية أي تقارير
سنوية تفصح عن سياساتھم في التصويت.

 (١٦رأس مال الشركة:
الجدول التالي يوضح تفاصيل عن رأس مال الشركة:
البيان
رأس المال المصرح والمدفوع
عدد األسھم المصدرة
القيمة االسمية
عدد األسھم الحرة
سعر السھم عند اإلغالق
القيمة السوقية

٢٠١٠
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠سھم
 ١٠
 ٤٥,٣٨٧,٢٩٩سھم )(%٧٥,٦
 ٣٥,٠٠
 ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠٩
 ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٤٥,٠٠٠,٠٠٠سھم
 ١٠
 ٣٤,٠٢٧,٤٧٤سھم )(%٧٥,٦
 ٤١,٨٠
 ٢,٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠

 %التغير
٣٣,٣
٣٣,٣
٠
٣٣,٣
 ٦,٨٠%١٦,٣-

)مالحظة :تم زيادة رأس مال الشركة من ) (٤٥٠مليون  pسعودي إلى ) (٦٠٠مليون  pسعودي بتاريخ
 ٢٠١٠/٠٣/٣١بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خالل منح أسھم مجانية بواقع ) (١سھم لكل ) (٣أسھم
مملوكة ،وعليه تم إعادة احتساب سعر السھم عند اإلغالق للعام (٢٠٠٩

 (١٧تشكيل مجلس اإلدارة:
يتشكل مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامKKل للصKKناعة( من عشرة أعضاء يتم
انتخابھم من قبل الجمعية العمومية قبل انتھاء مدة عضويتھم في المجلس وھي ثالثة سنوات حسب نظام
الشركات والنظام األساسي للشركة.
خالل العام  ٢٠١٠انتھت دورة مجلس اإلدارة )الرابعة( في  ٢٠١٠/٠٤/٣٠وتم انتخاب مجلس إدارة
جديد للدورة )الخامسة( التي تبدأ في  .٢٠١٠/٠٥/٠١والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس
اإلدارة ومناصبھم وتصنيفھم حسب الئحة الحوكمة:
- ١٦ -

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبد Jالزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ ھشام عبدالرزاق الرزوقي
ممثالً عن مؤسسة الخليج لالستثمار
األستاذ خالد سليمان العليان
ممثالً عن شركة العليان المالية
األستاذ سامي خليفة القصيبي
ممثالً عن شركة خليفة القصيبي القابضة
األستاذ سلطان خالد بن محفوظ
األستاذ أحمد عبد Jالزامل
األستاذ خالد عبد Jالزامل
األستاذ أديب عبد Jالزامل
األستاذ عبد Jمحمد الزامل
األستاذ /عبد Jصالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد

التصنيف

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو  /الرئيس التنفيذي
عضو

مستقل
تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
تنفيذي
مستقل

عضو

مستقل

)مالحظة :انتھت عضوية األستاذ /ھشام الرزوقي واألستاذ سلطان بن محفوظ بنھاية دورة المجلس الرابعة بتاريخ
 ،٢٠١٠/٠٤/٣٠في حين انضم لعضوية المجلس بديالً لھما كالً من األستاذ /عبد sصالح جمعه واألستاذ /عبدالرحمن
السويلم مع بداية دورة المجلس الخامسة بتاريخ (٢٠١٠/٠٥/٠١

 (١٨وصKKف ألي مصKKلحة تعKKود ألعضKKاء مجلKKس اإلدارة وأزواجھKKم وأوالدھKKم القصKKر فKKي أسKKھم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
االسم

بداية العام
عدد األسھم

نھاية العام

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

صافي
التغيير

الدكتور عبدالرحمن عبد Jالزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
٤٠٨,٢٤٦
٠
١,٦٣٢,٩٨٥
٠
١,٢٢٤,٧٣٩
الدكتور عبدالرحمن عبد Jالزامل
١٦,٠٠٠
٠
٦٣,٠٠٠
٠
٤٧,٠٠٠
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ ھشام عبدالرزاق الرزوقي
٣٩,٤١٨
٠
١٥٧,٦٧٢
٠
١١٨,٢٥٤
ممثالً عن مؤسسة الخليج لالستثمار
األستاذ خالد سليمان العليان
٨٦,٦٦٦
٠
٣٤٦,٦٦٥
٠
٢٥٩,٩٩٩
ممثالً عن شركة العليان المالية
١,٠٧١
٠
٤,٢٨٤
٠
٣,٢١٣
األستاذ سلطان خالد بن محفوظ
األستاذ سامي خليفة القصيبي
٣٨,٧٠٤
٠
١٥٤,٨١٦
٠
١١٦,١١٢
ممثالً عن شركة خليفة القصيبي القابضة
٤٠٨,٢٤٦
٠
١,٦٣٢,٩٨٥
٠
١,٢٢٤,٧٣٩
األستاذ أحمد عبد Jالزامل
٤٣٦,٨٠٨
٠
١,٧٤٧,٢٣٣
٠
١,٣١٠,٤٢٥
األستاذ خالد عبد Jالزامل
٣٦٤,٨٢٥
٠
١,٤٥٩,٣٠٢
٠
١,٠٩٤,٤٧٧
األستاذ أديب عبد Jالزامل
١,٨٩٩
٠
٧,٥٩٦
٠
٥,٦٩٧
األستاذ عبد Jمحمد الزامل
٢,٦٦٦
٠
٢,٦٦٦
٠
٠
األستاذ /عبد Jصالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
٦٥٣,١٧٨
٠
٢,٦١٢,٧١٢
٠
١,٩٥٩,٥٣٤
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد
)مالحظة  :١انتھت عضوية األستاذ /ھشام الرزوقي واألستاذ سلطان بن محفوظ بنھاية دورة المجلس الرابعة بتاريخ
 ،٢٠١٠/٠٤/٣٠في حين انضم لعضوية المجلس بديالً لھما كالً من األستاذ /عبد sصالح جمعه واألستاذ /عبدالرحمن
السويلم مع بداية دورة المجلس الخامسة بتاريخ (٢٠١٠/٠٥/٠١
٨,٩٩٩,٩٩٢

٠

١١,٩٩٩,٩٨٩

٠

٢,٩٩٩,٩٩٧

)مالحظة  :٢تم زيادة رأس مال الشركة من ) (٤٥٠مليون  pسعودي إلى ) (٦٠٠مليون  pسعودي بتاريخ
 ٢٠١٠/٠٣/٣١بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خالل منح أسھم مجانية بواقع ) (١سھم لكل ) (٣أسھم
مملوكة ،وعليه تم إعادة احتساب عدد األسھم(
- ١٧ -

نسبة
التغيير
%٣٣,٣
%٣٣.٣
%٣٤
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣
%٣٣,٣

 (١٩وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھKKم وأوالدھKKم القصKKر فKKي أسKKھم أو أدوات ديKKن
الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
االسم
األستاذ /أسامة فھد البنيان
األستاذ /سعيد فھد الدعجاني

نھاية العام

بداية العام
عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

١,٥٣٠

٠

٤,٠٠٠

٠

٢,٤٧٠

%١٦١,٤

٠

٠

١,٠٠٠

٠

١,٠٠٠

٠

 (٢٠حصص تملك كبار المساھمين الذين يملكون  %٥أو أكثر ونسب التغير:
األسھم في بداية العام

حجم التغير

األسھم في نھاية العام

االسم
%
العدد
العدد
%
العدد
١٩,٩٩ ١١,٩٩٩,٩٨٩
٠
١٩,٩٩ ٨,٩٩٩,٩٩٢
شركة مجموعة الزامل القابضة
٥,٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠
٠
٥,٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠
صندوق األمانة لألسھم السعودية
)مالحظة :تم زيادة رأس مال الشركة من ) (٤٥٠مليون  pسعودي إلى ) (٦٠٠مليون  pسعودي بتاريخ
 ٢٠١٠/٠٣/٣١بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خالل منح أسھم مجانية بواقع ) (١سھم لكل ) (٣أسھم
مملوكة ،وعليه تم إعادة احتساب عدد األسھم(

 (٢١حصص تملك الصناديق االستثمارية السعودية والخليجية ونسب التغير:
األسھم في بداية العام

األسھم في نھاية العام

البيان
%
العدد
%
العدد
١٩,٧ ١١,٨٠٥,٧٢١ ٢٦,٠٥ ١١,٧٢٢,٣٩٥
إجمالي عدد األسھم
)مالحظة :تم زيادة رأس مال الشركة من ) (٤٥٠مليون  pسعودي إلى ) (٦٠٠مليون  pسعودي بتاريخ
 ٢٠١٠/٠٣/٣١بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خالل منح أسھم مجانية بواقع ) (١سھم لكل ) (٣أسھم
مملوكة ،ولم يتم إعادة احتساب عدد األسھم في بداية العام(

 (٢٢مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة األخرى:
يتمتع بعض أعضاء مجلس اإلدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساھمة عامة أخرى ،ويبين الجدول
التالي أسماء األعضاء والشركات المساھمة التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتھا:
المشاركة في الشركات المساھمة األخرى

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبد Jالزامل

-

األستاذ خالد سليمان العليان

-

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(
شركة الصحراء للبتروكيماويات
بنك ساب )البنك السعودي البريطاني سابقاً(

األستاذ /ھشام عبدالرزاق الرزوقي

-

شركة التصنيع الوطنية

األستاذ سلطان خالد بن محفوظ

-

شركة الصحراء للبتروكيماويات

األستاذ /خالد عبد Jالزامل

-

شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(

األستاذ أديب عبد Jالزامل

-

بنك البالد
شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(
البنك السعودي لالستثمار

األستاذ /عبد Jجمعه صالح الدوسري

 (٢٣اجتماعات مجلس اإلدارة:
خالل العام  ،٢٠١٠عقد مجلس اإلدارة في دورته الرابعة المنتھية في  ٢٠١٠/٠٤/٣٠فقط )(١
جلسة ،وقد بلغت نسبة الحضور  .%٩٠في حين بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في دورته الخامسة
) (٣جلسات كانت نسبة الحضور فيھا حوالي  .%٨٧يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل

- ١٨ -

اجتماع يحضره .علما ً بأن األعضاء الذين لم يحضروا أيا ً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً
آخر لينوب عنھم في الحضور والتصويت .ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:
الدورة الرابعة:
تاريخ الجلسة

كشف الحضور

 %الحضور

٢٠١٠/٠٢/٢٢

الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،سامي
القصيبي ،أحمد الزامل ،سلطان بن محفوظ ،خالد الزامل ،أديب الزامل،
عبد Jالزامل

٩٠

الدورة الخامسة:
تاريخ الجلسة
٢٠١٠/٠٦/٠٥
٢٠١٠/١٠/١٧
٢٠١٠/١١/٢٨

 %الحضور

كشف الحضور
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،عبد Jجمعه ،سامي
القصيبي ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل،
عبد Jالزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،عبد Jجمعه ،سامي
القصيبي ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل،
عبد Jالزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،خالد العليان ،سامي القصيبي ،عبدالرحمن
السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبد Jالزامل

٩٠
٩٠
٨٠

 (٢٤لجان مجلس اإلدارة:
ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث لجان وھي "اللجنة التنفيذيKKة" و "لجنKKة المراجعKKة" و "لجنKKة الترشKKيحات
والمكافKKآت" .تتكون ھذه اللجان في مجملھا من بعض أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمين وكبار
التنفيذيين وذلك حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بھذا الخصوص .وفيما يلي وصفا ً موجزاً لكل
منھا:
أوالً :اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء ھم أعضاء في المجلس تم تعيينھم مع بداية كل دورة للمجلس.
وقد عقدت اللجنة خالل العام  ٢٠١٠فقط ) (١جلسة ضمن الدورة الرابعة بينما عقدت ) (٢جلس ة
ضمن الدورة الخامسة.
تتولى اللجنة مسئولية مراجعة السياسات واألھداف االستراتيجية للشركة وقطاعاتھا واإلشراف على
تنفيذھا ،كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية ،إضافة إلى
رفع التوصيات للمجلس بخصوص المھام الموكلة إليه .وتقوم اللجنة التنفيذية بموجب الصالحيات
المخولة لھا من قبل مجلس اإلدارة بمھام لجنة الترشيحات والمكافآت .تنازل أعضاء اللجنة عن حقھم
في بدالت الحضور.
تتألف اللجنة من األعضاء التالية أسماؤھم ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبد Jالزامل
األستاذ خالد عبد Jالزامل
األستاذ أديب عبد Jالزامل
األستاذ عبد Jمحمد الزامل

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو  /الرئيس التنفيذي

الدورة الرابعة
٠
١
١
١

الدورة الخامسة
١
٢
٢
٢

ثانياً :لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء تم تعيينھم من قبل المجلس مع بداية كل دورة .وقد اجتمعت
خالل العام  (٢) ٢٠١٠مرتين ضمن الدورة الرابعة بينما عقدت ) (١جبسة ضمن الدورة الخامسة.
- ١٩ -

تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة بموجب القرار رقم ) (٩٠٣في
 ١٤١٤/٨/١٢وكذلك المادة ) (١٤من الئحة حوكمة الشركات .يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ سامي خليفة القصيبي
األستاذ أديب عبد Jالزامل
األستاذ محمد سليمان الحربي

المنصب

الدورة الرابعة
٢
٢
٢

الرئيس
عضو
عضو

الدورة الخامسة
١
١
١

ثالثاً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  .٢٠١٠/١٠/٣١وتتكون
لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء تم ترشيحھم من قبل المجلس ،وقد اجتمعت ) (٠مرة
خالل العام  .٢٠١٠تعمل اللجنة وفق الضوابط الصادرة في المادة ) (١٥من الئحة حوكمة الشركات.
يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبد Jالزامل
األستاذ عبد Jصالح جمعه الدوسري
األستاذ خالد عبد Jالزامل
األستاذ /أسامة فھد البنيان

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٠
٠
٠
٠

 (٢٥مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يبين الجدول التالي تفصيالً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة خالل العام :٢٠١٠
)بال pالسعودي(
أعضاء المجلس
التنفيذيين

البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شھري أو سنوي

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

كبار التنفيذيين

٠
٣٦,٠٠٠
٦٠٠,٠٠٠
٠

٠
٦٩,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠
٠

٥,٣٩١,٠٠٠
٢,٩٨١,٣٢٠
٤,٣٤٠,٠٢٨
٠

٠

٠

٠

*

* مالحظة :كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسئول المالي األعلى وخمسة من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استالم أعضاء المجلس لمكافأتھم السنوية بصفتھم أعضاء في مجلس اإلدارة وذلك
للعام المالي المنتھي في  ٢٠١٠/١٢/٣١سيتم بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في حال أقرت
توزيع أرباح سنوية للمساھمين ،علما ً بأن ما يتقاضاه األعضاء ھو وفق ما نص عليه نظام الشركات
وتعاميم وزارة التجارة في ھذا الشأن وبحد أعلى ) p (٢٠٠,٠٠٠سعودي لكل عضو.
 (٢٦العقوبات أو الجزاءات على الشركة:
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد على أي الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الھيئة أو من
جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

- ٢٠ -

 (٢٧المعامالت مع الجھات ذات العالقة:
ً
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة
جوھرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي
منھم .إال أن الجدول التالي يبين تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع شركات منتسبة لشركة
مجموعة الزامل القابضة ،علما ً بأن األسعار وشروط الدفع الخاصة بھذه المعامالت تعتمد من قبل
مجلس اإلدارة .وقد أدرجت المبالغ المستحقة من وإلى الجھات ذات العالقة في قائمة المركز المالي
الموحدة تحت الموجودات المتـداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وھي تتألف من المبالغ المستحقة
من  /إلى شركات مجموعة الزامل:
٢٠١٠
)آالف الرياالت(

البيان
شركات منتسبة لمجموعة الزامل:
 شراء بضائع وخدمات -بيع بضائع وخدمات

٧٤,٦٣٨
١٤,٣٩٢

٢٠٠٩
)آالف الرياالت(
٥٧,٠٤٥
٤٨,٤٦٦

 (٢٨الرقابة الداخلية:
تمشيا ً مع تعليمات ھيئة السوق المالية في ھذا الشأن واستناداً إلى الفقرة )ب  (٢٢ -من المادة ) (٢٧من
قواعد التسجيل واإلدراج .وللتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة ،تعمل إدارة الرقابة
الداخلية وفق األطر المنظمة لھا حسب الضوابط الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في ھذا الشأن
وباستقاللية تامة ،إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات في أسلوب عملھا .حيث تقوم إدارة الرقابة
الداخلية بالشركة بإجراء مراجعة كاملة لكافة النشاطات والعقود والسياسات والممارسات واإلجراءات
لجميع قطاعات الشركة والشركات التابعة سواء داخل أو خارج المملكة .وتقوم اإلدارة برفع تقاريرھا
الدورية للجنة المراجعة التي تتضمن مرئياتھا ومالحظاتھا وتوصياتھا ،كما يتضمن تقريرھا على
اإلجراءات المتخذة لتصحيح الوضع ،باإلضافة إلى أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة العمل
وميزانية اإلدارة .ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ مجلس اإلدارة باألمور الجوھرية ـ إن وجدت ـ التخاذ
اإلجراء الالزم حيالھا.
كما تأكدت لجنة المراجعة من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه
بفاعلية .ويقر مجلس اإلدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ويحمي
مصالحھا .لذا يقر إدارة الشركة بما يلي:
"يوجKKKد لKKKدى الشKKKركة إدارة للمراجعKKKة الداخليKKKة والتKKKي ترفKKKع تقاريرھKKKا للجنKKKة المراجعKKKة ،وأن لجنKKKة
المراجعة حرصت على التأكKKد مKKن أن نظKKام الرقابKKة الداخليKKة فKKي الشKKركة أعKKد علKKى أسKKس سKKليمة وتKKم
تنفيذه بفاعلية .ويقر مجلس اإلدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية".
 (٢٩إقرارات:
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

يتم إعداد وحفظ سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح وفقا ً للمعايير المحاسبية المعتمدة
من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
ال توجد للشركة أدوت دين قابلة للتحويل إلى أسھم.
لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة أو
إحدى شركاتھا التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو أي مصلحة جوھرية.
ال يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على االستمرار بممارسة نشاطاتھا.
- ٢١ -

) (٦ال توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل ھيئة السوق المالية
أو من أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 (٣٠سياسة توزيع األرباح:
يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية إلى المساھمين على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ في
االعتبار العوامل المختلفة القائمة حينھا بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاعات الشركة .وقد
درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساھمين منذ التأسيس .علما ً بأن سياسة توزيع األرباح ھي
حسب نصوص المادة ) (٣٣من النظام األساسي للشركة ،وھي كالتالي:
توزع أربKKاح الشKKركة الصKKافية ـ سKKواء ربKKع سKKنويا ً أو نصKKف سKKنويا ً أو سKKنويا ً حسKKب مKKا يKKراه مجلKKس
اإلدارة مناسبا ً ـ بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
 يجنب ) (%١٠من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقفھذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 يجوز للجمعية العامة العادية بنـا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ) (%٥مKKن األربKKاحالصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل ) (%٥من رأس المال المدفوع. يخصص بعد ما تقدم نسبة ) (%١٠من الباقي لمكافKKأة مجلKKس اإلدارة بحيKKث ال تتعKKدى فKKي جميKKعاألحوال الحدود القصوى المسموح بھا وفقا ً للقرارات والتعليمKKات الرسKKمية الصKKادرة مKKن الجھKKات
المختصة في ھذا الشأن.
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباحويوضح الجدول التالي تفاصيل األرباح الموزعة لألعوام الخمسة السابقة:
السنة

مالحظة

٢٠٠٥/١٢/٣١ – ٢٠٠٥/٠١/٠١
٢٠٠٦/١٢/٣١ – ٢٠٠٦/٠١/٠١
٢٠٠٧/١٢/٣١ – ٢٠٠٧/٠١/٠١
٢٠٠٨/١٢/٣١ – ٢٠٠٨/٠١/٠١
٢٠٠٩/١٢/٣١ – ٢٠٠٩/٠١/٠١
٢٠١٠/٠٧/٣١ – ٢٠١٠/٠١/٠١

أسھم منحة
أرباح نقدية
أرباح نقدية
أرباح نقدية
أسھم منحة/أرباح نقدية
أرباح نقدية/نصف أول

الربح الموزع
للسھم الواحد
*٠
١,٥
١,٥
١,٥
** ١,٥
٠,٧٥

مجموع األرباح
النقدية الموزعة
٠
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠,٠٠٠

النسبة المئوية
من رأس المال
٠
١٥
١٥
١٥
١٥
٧,٥

)* لم يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نظراً لتوصيته بزيادة رأس المال من خالل منح أسھم مجانية(
)** تم كذلك توزيع أسھم منحة بواقع  ١سھم لكل  ٣أسھم مملوكة بنھاية تداول يوم (٢٠١٠/٠٣/٣١

 (٣١اقتراح توزيع األرباح:
تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا ً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت ) (٢١١,١مليون
 pسعودي كما توضحه بيانات القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٠/١٢/٣١
وتقرير مراقب الحسابات المرفق.
أقر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف األول من العام  ٢٠١٠بقيمة ) (٤٥مليون  pبما
يعادل  %٧,٥من رأس المال أي بواقع ) p (٠,٧٥للسھم الواحد للسادة المساھمين المسجلين في
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم  ٢٠١٠/٠٧/٣١وقد تم التوزيع الفعلي بتاريخ  .٢٠١٠/٠٨/١٤كما
أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ  ٢٠١١/٠١/٠٨بقيمة ) (٤٥مليون p
بما يعادل  %٧,٥من رأس المال أي بواقع ) p (٠,٧٥للسھم الواحد للسادة المساھمين المسجلين في
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدھا الحقاً .يبين الجدول التالي:

- ٢٢ -

األرباح الصافية للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٠/١٢/٣١
المحول لالحتياطي النظامي )(%١٠
ّ
أرباح تم توزيعھا عن النصف األول من العام ٢٠١٠
)بواقع   ٠,٧٥للسھم الواحد(
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يضاف األرباح المدورة كما في بداية العام
أرباح مقترح توزيعھا عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠
)بواقع   ٠,٧٥لكل سھم(
األرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح

آالف الرياالت
٢١١,١٣٤
)(٢١,١١٣
١٩٠,٠٢١
)(٤٥,٠٠٠
)(٢,٠٠٠
١٤٣,٠٢١
٣٨٨,٩٠٣
)(٤٥,٠٠٠
٤٨٦,٩٢٤

 (٣٢الخاتمة:
يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامKKل للصKKناعة( نيابة عنكم بجزيل الشكر
واالمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عھده األمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل
الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية االقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنھا من مجاراة
ومنافسة الشركات العالمية .كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد
العربي السعودي وھيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( وكافة الجھات ذات
العالقة على تعاونھم وما يبذلونه لخدمة الشركات.
كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير إلدارة ومنسوبي شركة الزامل لالستثمار
الصناعي العاملين في كافة فروعھا ومصانعھا ومكاتبھا الداخلية والخارجية على جھودھم وعطائھم
ويدعوھم إلى مواصلة العطاء لمواجھة التحديات ،وكذلك يتوجه بالشكر إلى عمالء الشركة داخل
وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتھم بالشركة ومنتجاتھا والدعم الدائم لھا.
 (٣٣جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:
يقترح مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماع العمومية العادية التالي وذلك ليقوم السادة المساھمين
بالتصويت عليه ،علما ً بأنه سيتم إعالن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في وقت الحق:
أوالً:

الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة عن العام ٢٠١٠م.

ثانياً:

الموافقKKKة علKKKى المركKKKز المKKKالي للشKKKركة وكKKKذلك قائمKKKة الKKKدخل عKKKن الفتKKKرة مKKKن ٢٠١٠/٠١/٠١م إلKKKى
٢٠١٠/١٢/٣١م.

ثالثاً:

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھم خالل الفترة من ٢٠١٠/١/١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م.

رابعاً:

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع )  (٠,٧٥للسKKھم الواحKKد عKKن النصKKف
الثKKاني مKKن العKKام  ،٢٠١٠أي بنسKKبة  %٧,٥مKKن رأس المKKال ،باإلضKKافة إلKKى مKKا تKKم توزيعKKه عKKن النصKKف
األول مKKن العKKام  ٢٠١٠وبواقKKع )  (٠,٧٥لكKKل سKKھم .وبKKذلك يصKKبح إجمKKالي األربKKاح الموزعKKة للعKKام
  (١,٥٠) ٢٠١٠لكKKل سKKھم بنسKKبة  %١٥مKKن رأس المKKال .وسKKتكون أحقيKKة أربKKاح النصKKف الثKKاني
لمالكي األسھم بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

خامساً:

الموافقKKة علKKى اختيKKار مراقKKب الحسKKابات مKKن بKKين المرشKKحين مKKن قبKKل لجنKKة المراجعKKة لتKKدقيق ومراجعKKة
حسابات الشركة السنوية والربKKع سKKنوية للعKKام المKKالي ٢٠١١م والربKKع األول مKKن العKKام ٢٠١٢م وتحديKKد
أتعابھم.

مجلس اإلدارة
- ٢٣ -

