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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتھية في ٢٠١١/١٢/٣١
السادة /مساھمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته...
 (١مقدمة:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض في ه كاف ة نش اطات ش ركة الزام ل لالس تثمار
الص ناعي )الزام ل للص ناعة( واس تثماراتھا داخ ل وخ ارج المملك ة العربي ة الس عودية ،وملخص ا ً ع ن
الوضع العام للشركة خالل العام  ٢٠١١وذلك من خالل قطاعاتھا الصناعية الخمس ة :التكيي ف والحدي د
والزجاج والمواد العازلة والخرسانة.
كم ا يتض من التقري ر الس نوي عل ى الق وائم المالي ة الموح دة المدقق ة للس نة المالي ة المنتھي ة ف ي
 ٢٠١١/١٢/٣١بما ف ي ذل ك تقري ر مراقب ي الحس ابات الس ادة /أرنس ت ويون غ ،وق وائم المرك ز الم الي
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 تحقي ق اإلنج از المتمي ز ف ي القط اع الص ناعي والمس اھمة
بسخاء لتحقيق التطور والرفاھية لمجتمعاتنا.
قيمنا األساسية:
النزاھة  -نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة ھما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا .ل ذا نتمس ك بأخالقي ات
العم ل واألص ول المھني ة عل ى أعل ى مس توى ،ونراع ي مقتض يات األمان ة والنزاھ ة ف ي تعاملن ا م ع
شركائنا.
التميز  -نتفھم احتياجات عمالئنا ونف ي بھ ا .ونب ذل قص ارى جھ دنا إلرض ائھم م ن خ الل التركي ز عل ى
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 وم ن الخب رات العالمي ة
األخ رى ،ونبتك ر الحل ول المحلي ة الرائ دة المبني ة عل ى خب رات عالمي ة المس توى ،ونرح ب ب التغيير
اإليجابي الذي ينتج عن اإلبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمية المواھ ب وخل ق الق درات القيادي ة إليج اد حل ول عم ل فاعل ة تھ دف إل ى تلبي ة
احتياج ات عمالئن ا عل ى أفض ل وج ه ،وتط وير أس واق لمنتجاتن ا واالرتق اء بمس توى موظفين ا وتحقي ق
الفائدة للمساھمين ،وذلك عن طريق االستغالل األمثل لألموال والموارد والتقني ات بم ا ي ؤدي إل ى تنمي ة
مفھوم الريادة في الشركة.
خدمة المجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاھي ة لموظفين ا وللمجتمع ات الت ي نعم ل داخلھ ا.
كما نسعى من خالل ثقافتنا وأفكارنا واھتماماتنا البيئية وعملن ا الجم اعي عل ى ترس يخ قيمن ا الممي زة ف ي
تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.
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 (٣الوضع العام:
ً
كان أداء قطاع ات الزام ل للص ناعة خ الل الع ام  ٢٠١١جي د حي ث بلغ ت أحج ام اإلنت اج أرقام ا قياس ية
مقارنة باألعوام السابقة لكن تأثير المنافسة ـ خاص ة اإلقليمي ة ـ أث ر عل ى أس عار البي ع مم ا انعك س عل ى
ھوامش الربح وبالتالي على النتائج.
 (٤وصف لنشاط الشركة وقطاعاتھا:
تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي ،وھي شركة سعودية مساھمة ،بموجب القرار الوزاري رق م
) (٤٠٧بت اريخ ) ١٤١٩/٠٣/١٤المواف ق  .(١٩٩٨/٠٧/٠٨أدرج ت أس ھم الش ركة ف ي
 ٢٠٠٢/٠٢/٠٩للتداول العام باسم )الزامل للص ناعة( ض من القط اع الص ناعي .وف ي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥
تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفي ذاً لتوجيھ ات مجل س ھيئ ة الس وق المالي ة بت اريخ
 ٢٠٠٧/١٢/١٠تكليف شركة السوق المالية السعودية )تداول( إعادة ھيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملك ة العربي ة الس عودية ويبل غ ع دد الم وظفين الع املين
ف ي قطاع ات الش ركة أكث ر م ن  ١٠,٠٠٠موظ ف يعمل ون ف ي  ٥٥بل داً ح ول الع الم .وھ ي مجموع ة
ص ناعية وإنتاجي ة رائ دة تق وم بتق ديم منتج ات عالي ة الج ودة وأنظم ة وخ دمات ھندس ية متكامل ة لتلبي ة
متطلب ات ص ناعة اإلنش اءات العالمي ة م ن خ الل قطاعاتھ ا الخمس ة الرئيس ية وھ ي :الحدي د ،والتكيي ف،
والزجاج ،والمواد العازلة ،والمواد الخرسانية .تشمل منتجات الشركة المب اني الحديدي ة س ابقة الھندس ة،
والھياك ل اإلنش ائية الفوالذي ة ،وأجھ زة تكيي ف الھ واء ،وأجھ زة المب ادالت الحراري ة المُب ردة ب الھواء،
وأجھ زة التبري د المركزي ة وخ دمات المراف ق الحيوي ة ،والھياك ل الحديدي ة لح امالت األنابي ب ،وأوعي ة
الضغط ،وأبراج نقل الطاقة واالتصاالت ،والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ،ومعالجة الزج اج
المعم اري ،والخرس انة الخلوي ة والمب اني الخرس انية الج اھزة ،والم واد العازل ة م ن الف ايبرجالس،
ومنتجات العوازل الصناعية البالستيكية الرغوية والصوف الصخري واألنابيب المعزولة.
أوالً :قطاع الحديد )(Steel Sector
 شركة الزامل للحديد المحدودة ) - (Zamil Steel Co. Ltd.تأسست 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.
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 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 .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  ٢٠٠٢بطاقة 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.
ثانيا ً :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 مصنعّي 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 سنويا ً .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.
-٤-

 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 ً وعالميا ً.
 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.
ثالثا ً :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.
رابعا ً :قطاع المواد العازلة )(Insulation Sector
قامت الزامل للصناعة في أبريل  ٢٠١١باالستحواذ واالندماج مع شركة مجموعة العزل الخليجية
"شركة سعودية مساھمة مقفلة" ) (Gulf Insulation Groupبحيث تم دمج مصانع المواد العازلة
لكال الطرفين في شركة االندماج الجديدة إضافة إلى شراء الزامل للصناعة لحصة سيطرة تبلغ
 %٥١بقيمة إجمالية بلغت  ١٥٠مليون ﷼ سعودي.


الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة "أفيكو" ) Arabian Fiberglass
 - (Insulation Co.الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة ھي شراكة
استراتيجية بين شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة أوينز كورننج )(Owens Corning

األمريكية ،وھي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفايبرجالس .تملك شركة
مجموعة العزل الخليجية حصة نسبتھا  ،%٥١فيما 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.
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 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.
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.
 شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري ) (Saudi Rock Wool Factoryـ بدأ
المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري إنتاجه في عام  ،١٩٩٢ويقوم بتزويد األسواق
المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة .يمتد المصنع على مساحة
 ٣٠,٠٠٠متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة شمالي الرياض ،حيث تتوافر المواد الخام محليا ً.
ويركز المصنع على منتجات الصوف الصخري ،والتي تعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية
والمستخدمة على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق.
وينقسم المصنع إلى قسمين رئيسيين .القسم األول يحوي ثالثة خطوط إنتاج لمادة الصوف الرمادي
الداكن بطاقة إنتاجية تبلغ  ٥,٠٠٠طن سنويا ً .أما القسم الثاني فيحوي خطي إنتاج لمادة الصوف
األصفر بطاقة إنتاجية تبلغ  ١٥,٠٠٠طن سنويا ً .ويتم توسعة المصنع لزيادة الطاقة اإلنتاجية
للضعف لتصل إلى أكثر من  ٢٢,٥٠٠طن سنويا ً وذلك باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في ھذا
المجال.
وتتضمن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج في المصنع السعودي لصناعات الصوف
الصخري مادتي الحجر الجيري والبازلت ،وھما متوافرتان محليا ً في المملكة العربية السعودية،
فيما يتم استيراد بعض المواد اإلضافية مثل الراتنج وألواح األلمنيوم والفايبرجالس وغيرھا من
شركات توريد مختلفة ومتخصصة في قطاع المواد العازلة.
ويقوم المصنع حاليا ً بإنتاج حوالي  %٨٠من إجمالي إنتاج الصوف الصخري في المملكة العربية
السعودية و  %٥٥من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الحالية في منطقة الخليج.
 شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب ) (Saudi Pre-Insulated Pipes Industriesـ
تأسست شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب في عام  ،١٩٨١وبدأت بتصميم وتصنيع األنظمة
العازلة ومسبقة الصنع لألنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح األرض وأنابيب التبريد والتسخين
وغيرھا في عام  .١٩٨٣يقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
تنتج الشركة منتجات األنابيب المعزولة والبولي إيثلين العالية الجودة .باإلضافة إلى ذلك ،تملك
الشركة قدرات داخلية متطورة إلجراء تحليل اإلجھاد بواسطة الحاسب اآللي باستخدام برمجيات
خاصة ،حيث يحدد ھذا التحليل مقدار اإلجھاد والتحمل في األنبوب المعدني الناقل ،إضافة إلى
الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت ھناك ضرورة لفواصل التمدد.
يمكن استخدام أنابيب البولي إثيلين عالية الكثافة ) (HDPEالتي تنتجھا الشركة في مختلف
التطبيقات بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي ،والري ،وأنابيب الغاز ،وشبكات المياه.
خامسا ً :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
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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  %٥٠حيث يقوم المصنع 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 واإلسمنت 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.
سادسا ً :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 .وقد أعلنت الشركة في شھر سبتمبر  ٢٠١١عن فوزھا بأحد أكبر عقود
إنشاء محطات الطاقة الشمسية من األنظمة الكھروضوئية في الھند ،والذي بلغت قيمته ٢٥٦.٨
مليون ﷼ سعودي ،وذلك إلنشاء محطة لتوليد الكھرباء من الطاقة الشمسية بقدرة  ٢٠ميجاوات
لصالح شركة بي أل جي فوتو فولتيك المحدودة ) (PLG Photovoltaic Ltd.في الھند.
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،
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.
يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتھا التابعة الداخلية والخارجية:
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بولندا
زامل ستيل ،بولسكا
الھند
زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد
الھند
زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة السعودية
السعودية
شركة الزامل لخدمات الطاقة )زيسكو(
اإلمارات العربية المتحدة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي
الھند
زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
السعودية
شركة اختبار المحدودة
اإلمارات العربية المتحدة
شركة الزامل للمباني الحديدية
تايالند
زامل ستيل تايالند
السعودية
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية
السعودية
شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية
مصر
شركة الزامل للھياكل الفوالذية
الھند
زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد
السعودية
شركة مكونات البناء المحدودة
السعودية
شركة معھد الزامل للتدريب الصناعي
سنغافورة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا المحدودة
السعودية
شرمة العزل الثانية المحدودة
فيتنام
زامل ستيل بيلدغنز ـ فيتنام كومباني ليمتد
إيطاليا
جيوكليما اس ار ال
السعودية
كانام آسيا المحدودة
السعودية
شركة الشرق األوسط لمكيفات الھواء المحدودة
شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة السعودية
السعودية
شركة الزامل ھدسون المحدودة
السعودية
شركة بتروكيم الزامل المحدودة

حصة الشركة األم
في الملكية
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%٩٢,٢٧
%٨٥
%٦٥
%٥١
%٥٠
%٥٠
%٥٠

 (٥استثمارات الشركة:
تتألف االستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:
 .١حص ة بنس بة  %٢٧,٥ف ي ش ركة ص ناعات الخرس انة الخلوي ة الس عودية المح دودة )ذات
مسئولية محدودة( وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملك ة العربي ة الس عودية .يترك ز نش اطھا
أساسا ً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.
 .٢حصة بنسبة  %٢٥في شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة( وتقع في مملكة
البحرين .نشاط الشركة الرئيس ي ھ و تزوي د الطاق ة المتري ة والتبري د المرك زي وخ دمات بيئي ة
ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
 .٣حص ة بنس بة  %٥١ف ي ش ركة الطاق ة المركزي ة الس عودية )ذات مس ئولية مح دودة( .ويتمث ل
نشاط الشركة بتعھد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمي اه ومحط ات
توليد الكھرب اء وتش غيلھا وص يانتھا وتمدي د الش بكات لنقلھ ا وتوزيعھ ا .ي تم الس يطرة عليھ ا م ن
شركة الطاقة المركزية )شركة مساھمة بحرينية مقفلة(.
 .٤حصة بنسبة  %٣٠في شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الھن د .ويتمث ل نش اطھا الرئيس ي
في صنع وتجميع أجھزة تكييف ھواء الغرف وأجھزة التكييف المركزي.
 .٥حص ة بنس بة  %٤٩ف ي ش ركة أرماس ل الزام ل الش رق األوس ط المح دودة )ذات مس ئولية
مح دودة( م ن خ الل ش ركة مجموع ة الع زل الخليجي ة )ش ركة س عودية مس اھمة مقفل ة( ،ويق ع
مركزھا الرئيسي ف ي مدين ة ال دمام .ويتمث ل نش اطھا الرئيس ي ف ي إنت اج م واد الص قة مطاطي ة
وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتھا المتعلقة بھا.
 .٦حصة بنسبة  %٥١في شركة الزامل نيودلھي انفراستركتشر بي في تي ليمتد ،ويقع مركزھ ا
الرئيسي في مدينة نيودلھي .ويتمث ل نش اطھا الرئيس ي ف ي توري د أب راج االتص االت واألغطي ة
-٨-

المخصص ة للھياك ل الفوالذي ة ومع دات تكيي ف الھ واء ووح دات الكھرب اء البيني ة ،كم ا ت وفر
مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.
بينما يتألف االستثمار في الشركات التابعة مما يلي:
 .١حصة بنسبة  %١٠٠في شركة الشرقية للتبريد المرك زي المح دودة ،ويق ع مركزھ ا الرئيس ي
في مدينة الجبيل الصناعية .ويتمثل نشاطھا الرئيسي في إنتاج مياه التبريد الصناعية.
من جھة أخرى ،تتألف االستثمارات األخرى للشركة مما يلي:
ً
 .١حص ة بنس بة  %٢,١١ف ي ش ركة كن ان الدولي ة للتط وير العق اري المح دودة )س ابقا :ش ركة
المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة( .وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية باالس تثمار ف ي
العقارات كشراء وإنشاء وتأجير األراضي والمباني.
 .٢حص ة بنس بة  %١٠ف ي ش ركة آي آي ب ي بيب ر كومب اني ليمت د الواقع ة ف ي ج زر كايم ان،
ونشاطھا الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
 (٦وصف للخطط والقرارات المھمة:
أنھت الشركة عملية االندماج مع شركة مجموعة الع زل الخليجي ة )ش ركة س عودية مس اھمة مقفل ة( ف ي
شھر أبريل  ،٢٠١١حيث بلغ حجم االستثمار مبلغ ا ً وق دره  ١٥٠ملي ون ﷼ س عودي بموجب ه ان دمجت
مص انع الم واد العازل ة ف ي الزام ل للص ناعة م ع مص انع الم واد العازل ة ف ي ش ركة مجموع ة الع زل
الخليجية .علما ً بأن للزامل للصناعة حصة  %٥١في الشركة الجديدة وحق اإلدارة.
 (٧إعادة الھيكلة واالستراتيجية العامة للشركة:
أق ر مجل س اإلدارة خ الل الع ام  ٢٠٠٩الھيك ل التنظيم ي الجدي د للش ركة لمواكب ة التوس ع ف ي قطاع ات
ونشاطات الشركة الحالية والمستقبلية .كما اعتم د المجل س االس تراتيجية العام ة للش ركة المع دة م ن قب ل
أكبر المكاتب االستشارية في الع الم ) (McKinseyللس نوات الخم س القادم ة .وبن ا ًء علي ه فق د ت م إع ادة
ھيكل ة قطاع ات الش ركة الرئيس ية والتوص ية بتحوي ل قط اعي الحدي د والتكيي ف ـ مواكب ة للتوس ع ف ي
نشاطات الشركة محليا ً وعالميا ً ـ إل ى ش ركات ذات مس ئولية مح دودة مملوك ة بالكام ل للزام ل للص ناعة
بدالً من كونھما فروعا ً .وقد تم تحويل شركة الزام ل للحدي د )ذات مس ئولية مح دودة( ف ي ش ھر ديس مبر
 ٢٠١٠وما زالت إجراءات تحويل قط اع التكيي ف إل ى ش ركات ذات مس ئولية مح دودة مس تمرة .وت أتي
ھذه الخطوات ض من عملي ة التط وير المس تمرة ومراجع ة االس تراتيجية العام ة للش ركة م ن قب ل مجل س
اإلدارة واإلدارة التنفيذية من فترة ألخرى ،وكذلك من مبدأ تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية.
 (٨النتائج المالية:
بنھاي ة  ٢٠١١/١٢/٣١بل غ إجم الي إي رادات الش ركة ) (٤٧٢٧,٧ملي ون ﷼ س عودي بارتف اع ق دره
) (٧٠٩مليون ﷼ س عودي أي بارتف اع نس بته  %١٧,٧مقارن ة م ع الع ام  ٢٠١٠البالغ ة )(٤٠١٨,٤
مليون ﷼ سعودي .وقد انخفضت األرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى )(١٥٤,٢
مليون ﷼ سعودي وھي انخفاض بنس بة  %٢٧ع ن الع ام  ٢٠١٠والت ي بلغ ت ) (٢١١,١ملي ون ﷼
سعودي .وقد انخفض ربح السھم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى ) (٢,٥٧﷼ سعودي
مقارنة بمبلغ ) (٣,٥٢﷼ سعودي .يب ين الج دول أدن اه نس بة ك ل نش اط رئيس ي م ن إجم الي اإلي رادات
السنوية:
البيان
قطاع الحديد
قطاع التكييف
قطاع الزجاج والعوازل
قطاع الخرسانة

٢٠١١
%٥١,١
%٣٨,٨
%٦,٩
%٣,٢
%١٠٠

٢٠١٠
%٥٥,٠
%٤٠,٧
%٤,٣
%٠
%١٠٠

-٩-

أ-

قائمة الدخل:

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

٢٠١١
٤,٧٢٧,٦٩٥
٣,٦٧٦,٤٦٠
١,٠٥١,٢٣٥
٨٨٠,٣٧٨
٥,٦٥١
٢٢,٣١٨
١٥٤,١٩٠

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

٢٠٠٩
٤,٢٠٤,٤١٢
٣,٢٦٥,٢٨٧
٩٣٩,١٢٥
٦٩٦,١٣٤
١٨,٣٢٨
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

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

٢٠١١
٤,٢٤٤,١٨٧
٣,٩٦١,٠١٨
٢٨٣,١٦٩

٢٠١٠
٣,٤٢٤,٧٥٦
٢,٧٥٥,٢٢٣
٦٦٩,٥٣٣

٢٠٠٩
٣,٢٨١,٢٠١
٢,٤٣٣,٣٩٥
٨٤٧,٨٠٦

٢٠٠٨
٤,٠٦٩,٠٧٣
٣,١٦٠,٠٦٢
٩٠٩,٠١١

٢٠٠٧
٢,٩٦٢,٥٠٩
٢,٨٦٢,٦٥٥
٩٩,٨٥٤

٥٢٤,٤٨٤

٣٦٣,٧٢١

٢٩٥,٧١٤

٣١٢,٦١٢

٢٨٦,٩٩٤

١,٤٤٤,٥٠٢
٦,٢١٣,١٧٣
٣,٩٦١,٠١٨
٣٩٣,٩١٤
٢٧٥,٤٥٢
٤,٦٣٠,٣٨٤
٦٠٠,٠٠٠

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

٧٤٩,٦٧٢

٦٨٨,٩٠٠

٧٤٥,٤٧١

٥٧٨,٢٥٩

٤٤٢,٢٨٢

٢٣٣,١١٧
١,٥٨٢,٧٨٩

١٠٩,٨٩١
١,٣٩٨,٧٩١

٩٣,٠١٦
١,٢٨٨,٤٨٧

٧٣,٢٣٦
١,١٠١,٤٩٥

٦٣,١٧١
٩٥٥,٤٥٣

٦,٢١٣,١٧٣

٤,٩٠٧,٣١٦

٤,٦٦٣,٠٦٦

٥,٣٧٠,٢٢٠

٣,٩٦٤,٦٦٩

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(

٢٠١١
٤,٧٢٧,٦٩٥
٣,٦٧٦,٤٦٠
٢٥٨,٣١٥
٧٩٢,٩٢٠
٨٠,٢٧٢
٢٣,٨٥٣
١٥٤,١٩٠

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

التغير
٧٠٩,٢٨٣
٦٥٣,٤٧٨
)(٢٩,١١٤
٨٤,٩١٩
٣٧,٤٨٩
)(٩,٦٥٩
)(٥٦,٩٤٤

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خالل الفترة من  ٢٠٠٧لغاية :٢٠١١

- ١٠ -

نسبة التغير )(%

١٧,٧
٢١,٦
-١٠,١
١٢,٠
٨٧,٦
-٢٨,٨
-٢٧,٠

صافي الدخل
230,150

240,000

225,136
220,000

211,134

206,500
200,000

154,190

آالف الرياالت

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

2011

2010

2008

2009

2007

يوضح الرسم البياني التالي ربح السھم الواحد خالل الفترة من  ٢٠٠٧لغاية :٢٠١١

4.50

ربح السھم

3.84

4.00

3.75

3.52

3.44

3.50
3.00

2.57

2.00
1.50
1.00
0.50
2011

2010

2008

2009

2007

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

- ١١ -

بال﷼

2.50

4,727,695

المبيعات اإلجمالية
4,018,412

5,000,000

4,549,602
4,500,000

4,204,412
3,681,260

4,000,000
3,500,000

2,500,000
2,000,000

آالف الرياالت

3,000,000

1,500,000
1,000,000
500,000
2011

2010

2009

2007

2008

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي األرباح للسنوات الخمس الماضية:

1,200,000

إجمالي األرباح

1,051,235
995,430

2009

2008

734,892

800,000

600,000

400,000

200,000

-

2011

2010

ويوضح الرسم البياني التالي األرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

- ١٢ -

2007

آالف الرياالت

951,762

965,581

1,000,000

400,000

369,431

األرباح التشغيلية

343,210

350,000

290,193

287,429

300,000

258,315

200,000

آالف الرياالت

250,000

150,000

100,000

50,000

-

2011

2009

2010
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حق ق قط اع الحدي د ف ي  ٢٠١١مبيع ات إجمالي ة بلغ ت ) (٢٤١٧ملي ون ﷼ س عودي بارتف اع نس بته
 .%٩,٤أم ا مبيع ات قط اع التكيي ف ش ھدت ارتفاع ا ً بنس بة  %١٢,٢بالغ ة ) (١٨٣٦,٣ملي ون ﷼
سعودي .كما ارتفعت مبيعات قطاع الزجاج والم واد العازل ة بنس بة  %٨٨محقق ة مبلغ ا ً وق دره )(٣٢٥
مليون ﷼ سعودي .في حين بلغت مبيعات قطاع الخرسانة ) (١٤٩,٤مليون ﷼ سعودي.
3,000,000

2,416,980

2,000,000

1,836,334

1,636,218

1,576,504

149,398

172,892

176,569

156,464

124,386

324,983

1,253,513

1,552,386

1,500,000

آالف الرياالت

2,209,302

2,301,880

2,451,339

2,838,149

المبيعات حسب القطاع
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الزجاج والعوازل

الحديد
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المكيفات

وحسب النطاق الجغرافي ،فقد بلغت مبيعات الشركة اإلجمالية من نشاطاتھا العاملة ف ي المملك ة العربي ة
الس عودية مبلغ ا ً وق دره ) (٣٨٩٥ملي ون ﷼ س عودي ،ف ي ح ين بل غ إجم الي مبيع ات المص انع التابع ة
للش ركة خ ارج المملك ة العربي ة الس عودية مبلغ ا ً وق دره ) (٨٣٢,٧ملي ون ﷼ س عودي .علم ا ً ب أن ھ ذا
التحليل ال يعتبر تحليالً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتھا في الفقرة الخاصة بالتصدير.

- ١٣ -

المبيعات حسب المناطق الجغرافية
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المبيعات األفريقية

2009

المبيعات األوروبية

المبيعات السعودية

المبيعات اآلسيوية

ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات األخيرة:

7,000,000

األصول والخصوم

5,000,000

3,508,525

4,630,384

4,907,316
3,374,579

3,009,216
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4,000,000

3,000,000
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6,213,173

6,000,000

2,000,000

1,000,000

2011

2010

2008

2009
الخصوم

2007

األصول

ومن جھ ة ثاني ة زادت حق وق المس اھمين بنس بة  %١٣,٢لتص ل إل ى ) (١٥٨٢,٨ملي ون ﷼ س عودي
مقارنة مع ) (١٣٩٨,٨مليون ﷼ سعودي للعام  .٢٠١٠وھو ما يوضحه الرسم البياني التالي:
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1,800,000

حقوق المساھمين

1,582,789

1,600,000

1,398,791
1,400,000

1,288,487
1,101,495

1,200,000

آالف الرياالت

955,453

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

2011

2010

2009

2007

2008

 (٩التصدير:
بلغت صادرات الشركة ) (١٣٧٤مليون ﷼ سعودي مقارنة بمبلغ ) (١١١٢,٥مليون ﷼ سعودي في
العام  .٢٠١٠وتمثل نسبة الصادرات حوالي  %٢٩,١من إجمالي مبيعات الشركة خالل العام .٢٠١١
علم ا ً بأن ه ي تم تص دير منتج ات الش ركة إل ى أكث ر م ن  ٩٠دول ة ح ول الع الم م ن خ الل ش بكة مكات ب
للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من  ٥٥دولة حول العالم.

4,000,000

التصدير
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التصدير
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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.

- ١٥ -

 (١٠القروض:
يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتھا إدارة الشركة:
القرض

القرض رقم ١
القرض رقم ٢
القرض رقم ٣
القرض رقم ٤
القرض رقم ٥
القرض رقم ٦
ناقصا ً :القسط الجاري

٢٠١١
)آالف الرياالت(

٧٧,٥٠٩
٦,٢١٠
٤٥٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٧,٢٥٩
٦٨١,٢٤٨
)(٢٨٧,٣٣٤
٣٩٣,٩١٤

٢٠١٠
)آالف الرياالت(

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

تاريخ الحصول
على القرض

تاريخ
االستحقاق

٢٠٠٨/٠٢/٢٥
٢٠٠٦/٠٨/٣١
٢٠٠٨/١٢/٣١
٢٠١١/١٢/١٨
٢٠١١/١٠/١٩
٢٠١١/١٠/٣١

٢٠١٥/٠٧/٣١
٢٠١٦/٠٨/٣١
٢٠١٣/١٢/٣١
٢٠١٤/١٢/٣١
٢٠١٥/٠٩/٣٠
٢٠١٣/٠٤/١٣

القرض األساسي
)آالف الرياالت(

١١٢,٢٣٧
٨,٦٥٨
١,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٧,٢٥٩

 (١١المخاطر التي قد تواجھھا أعمال الشركة:
قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخ اطر الت ي تتعل ق ب المواد الخ ام حي ث أنھ ا تمث ل ح والي
 %٦٠من معظم مكونات تكاليف البيع ،وبالت الي ق د تتع رض الش ركة للتذب ذبات وتقلب ات أس عار الم واد
الخام الرئيسية .وللحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط ھذه المخاطر .كما توجد بعض
المخاطر غي ر المباش رة والت ي تتعل ق بت وفر الم وارد البش رية الالزم ة لتنفي ذ المش اريع ،ف ي ح ين توج د
بعض المخاطر األخرى مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العمالت.
 (١٢المدفوعات النظامية المستحقة:
يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خالل العام  ٢٠١١ومقارنتھا بالعام :٢٠١٠
٢٠١١
الجھة
)آالف الرياالت(
٣٨,٨٧٣
الرسوم الجمركية
٢٤,٨٦٤
الزكاة والضريبة
٢٠,٠٠٢
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
٨,٥١٢
تكاليف التأشيرات والجوازات
أخرى
إجمالي الدفعات للجھات الحكومية٩٢,٢٥١ :

٢٠١٠
)آالف الرياالت(
١٩,٣٨١
٢٥,٩٤٨
١٧,٢٣٤
٧,٦٦٤
٧٠,٢٢٧

)مالحظة :إن ارتفاع الرسوم الجمركية ھو بسبب تأخر استالم اإلعفاءات من وزارة الصناعة(
 (١٣الجوائز والشھادات والجودة:
إن جمي ع مص انع الش ركة ح ائزة عل ى ش ھادات الج ودة العالمي ة أي زو  (ISO 9000) ٩٠٠٠وك ذلك
حصلت مصانع الشركة داخل وخارج المملكة العربي ة الس عودية عل ى ع دة ج وائز وش ھادات تق دير م ن
جھات عالمية معتمدة .وقد حصلت قطاعات الشركة على عدة شھادات تق دير خ الل الع ام ،كم ا حص لت
الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجالس )أفيكو( عل ى ج ائزة "أفض ل مص نع للم واد العازل ة ف ي
العالم للعام ."٢٠١٠
 (١٤السعودة والتدريب:
تواصل الشركة تركيز طاقاتھا ومواردھا ل دعم ب رامج الس عودة ف ي كاف ة قطاعاتھ ا .فم ن خ الل العالق ة
الوثيق ة م ع ص ندوق تنمي ة الم وارد البش رية والبرن امج ال وطني للت دريب التع اوني تس عى الش ركة إل ى
اس تقطاب الش باب الس عودي وتق ديم الف رص الوظيفي ة المناس بة وت دريبھم .م ن جھ ة أخ رى ،ق ّدم مرك ز
الزام ل للص ناعة للت دريب ف ي المدين ة الص ناعة األول ى بال دمام خ الل الع ام  ٢٠١١دورات تدريبي ة
متخصص ة لح والي  ٧٠٠موظ ف وعام ل م ن كاف ة قطاع ات الش ركة لخدم ة االحتياج ات الص ناعية
واإلدارية.

- ١٦ -

فعل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،عق دت ب رامج تدريبي ة للمت دربين ف ي اللح ام والتص نيع وتش غيل المك ائن
وتقنيات التكييف باإلضافة إلى فن التواصل واللغة اإلنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع
ومھارات التف اوض والبي ع واإلس عافات األولي ة وغيرھ ا .علم ا ً ب أن بع ض ال دورات ق د تمت د لفت رة س تة
أش ھر .كم ا ت م اس تقبال مت دربين م ن خ ارج الش ركة س واء لكب ار العم الء أو الط الب الج امعيين ض من
ب رامج الت دريب التع اوني .ي ذكر أن ھ ذا المرك ز معتم د م ن المؤسس ة العام ة للت دريب التقن ي والمھن ي
وجھات تدريبية عالمية ستمنح شھادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.
وقد تم تأسيس شركة معھد الزامل العالي للتدريب الصناعي )شركة ذات مسئولية مح دودة( خ الل الع ام
 ٢٠١١وسيتم بدء العمل في المعھد خالل النصف األول من العام .٢٠١٢
علم ا ً ب أن جمي ع قطاع ات الش ركة حقق ت نس ب الس عودة المطلوب ة م ن وزارة العم ل وھ ي ف ي النط اق
األخضر بالنسبة لتنصيف "نطاقات".
 (١٥الئحة حوكمة الشركات:
أصدر مجلس ھيئة الس وق المالي ة الق رار رق م ) (٢٠٠٦ – ٢١٢ – ١ف ي  ١٤٢٧/١٠/٢١بخص وص
الئحة حوكمة الشركات والتي بموجبھا تضمن حماية حقوق المساھمين وأصحاب المصالح عند االلت زام
بالبنود الواردة فيھا.
وبالرغم من كون ھذه الالئحة استرشادية في األساس إال أن الھيئة ألزمت الشركات اإلفصاح في تقري ر
مجلس اإلدارة السنوي للمساھمين عما تم تطبيقه من أحك ام ھ ذه الالئح ة واألحك ام الت ي ل م تطب ق وذك ر
أسباب ذلك .علما ً بأن الشركة تقوم بتطبيق األحكام االسترشادية الواردة في الئح ة حوكم ة الش ركات م ا
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

٢٠١١
 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠﷼
 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠سھم
 ١٠﷼
 ٤٤,٩٩٩,٣٧٥سھم )(%٧٤,٩
 ٢٩,٢٠﷼
 ١,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠﷼

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

 %التغير
٠
٠
٠
%٠,٩ ٥,٨٠﷼%١٦,٦-

 (١٧تشكيل مجلس اإلدارة:
يتش كل مجل س إدارة ش ركة الزام ل لالس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة( م ن عش رة أعض اء ي تم
انتخابھم من قبل الجمعية العمومية قبل انتھاء مدة عضويتھم في المجلس وھي ثالثة سنوات حسب نظ ام
الشركات والنظام األساسي للشركة.
الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبھم وتصنيفھم حسب الئحة الحوكمة:
- ١٧ -

#
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ خالد سليمان العليان
ممثالً عن شركة العليان المالية
األستاذ سامي خليفة القصيبي *
ممثالً عن شركة خليفة القصيبي القابضة
األستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل

المنصب

األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

التصنيف

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو
عضو
عضو
عضو  /الرئيس
التنفيذي

تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
تنفيذي

)* مالحظة :انتقل إلى رحمة ﷲ تعالى الفقيد /سامي القصيبي بتاريخ (٢٠١١/١١/٠٥

 (١٨وص ف ألي مص لحة تع ود ألعض اء مجل س اإلدارة وأزواجھ م وأوالدھ م القص ر ف ي أس ھم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
ممثالً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
األستاذ خالد سليمان العليان
ممثالً عن شركة العليان المالية
األستاذ سامي خليفة القصيبي
ممثالً عن شركة خليفة القصيبي القابضة
األستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
ممثالً عن المؤسسة العامة للتقاعد
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

نھاية العام

بداية العام
عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

١١,٩٩٩,٩٨٩

٠

١١,٩٩٩,٩٨٩

٠

٠

٠

١,٦٣٢,٩٨٥

٠

١,٩٠٥,٧٨٥

٠

٢٧٢,٨٠٠

%١٦,٧

٦٣,٠٠٠

٠

٦٥,٠٠٠

٠

٢,٠٠٠

%٣,٢

٣٤٦,٦٦٥

٠

٣٤٦,٦٦٥

٠

٠

٠

١٥٤,٨١٦

٠

١٥٤,٨١٦

٠

٠

٠

٢,٦٦٦

٠

٢,٦٦٦

٠

٠

٠

٢,٦١٢,٧١٢

٠

٣,٠٠٠,٦٣٦

٠

٣٨٧,٩٢٤

%١٤,٩

١,٦٣٢,٩٨٥

٠

١,٦٣٢,٩٨٥

٠

٠

٠

١,٧٤٧,٢٣٣

٠

١,٧٤٧,٢٣٣

٠

٠

٠

١,٤٥٩,٣٠٢

٠

١,٤٥٩,٣٠٢

٠

٠

٠

٧,٥٩٦

٠

٧,٥٩٦

٠

٠

٠

 (١٩وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھ م وأوالدھ م القص ر ف ي أس ھم أو أدوات دي ن
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

٤,٠٠٠

٠

٤,٠٠٠

٠

٠

٠

١,٠٠٠

٠

٤,٠٠٠

٠

٣,٠٠٠

%٤٠٠

- ١٨ -

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

االسم
شركة مجموعة الزامل القابضة
صندوق األمانة لألسھم السعودية
خالد حمزة نحاس
المؤسسة العامة للتقاعد

%
١٩,٩٩
٥,٠٠
٣,٣٣
٤,٣٦

العدد
١١,٩٩٩,٩٨٩
٣,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٦١٢,٧١٢

حجم التغير
العدد
٠
-٣٠,٠٠٠
١,٤٨٦,٩٤٩
٣٨٧,٩٢٤

األسھم في نھاية العام
العدد
١١,٩٩٩,٩٨٩
٢,٩٧٠,٠٠٠
٣,٤٨٦,٩٤٩
٣,٠٠٠,٦٣٦

%
١٩,٩٩
٤,٩٥
٥,٨
٥,٠

 (٢١حصص تملك الصناديق االستثمارية السعودية والخليجية ونسب التغير:
البيان

األسھم في بداية العام

األسھم في نھاية العام

%
١٩,٧

%
١٢

العدد
١١,٨٠٥,٧٢١

إجمالي عدد األسھم

العدد
٧,١٧٥,٩٢٢

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

االسم
الدكتور عبدالرحمن عبدﷲ الزامل

-

األستاذ خالد سليمان العليان

-

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

األستاذ /خالد عبدﷲ الزامل

-

شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(

األستاذ أديب عبدﷲ الزامل

-

بنك البالد
شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(
البنك السعودي لالستثمار

األستاذ /عبدﷲ جمعه صالح الدوسري

 (٢٣اجتماعات مجلس اإلدارة:
خ الل الع ام  ،٢٠١١عق د مجل س اإلدارة ف ي دورت ه الخامس ة ) (٤جلس ات كان ت نس بة الحض ور فيھ ا
حوالي  .%٩٠يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره .علما ً ب أن األعض اء ال ذين
لم يحضروا أيا ً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنھم في الحض ور والتص ويت.
ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:
تاريخ الجلسة
٢٠١١/٠٢/٢٠
٢٠١١/٠٦/١٥
٢٠١١/١٠/١٦
٢٠١١/١٢/٢١

كشف الحضور
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،عبدﷲ جمعه ،سامي
القصيبي ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل،
عبدﷲ الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،سامي القصيبي ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل،
أديب الزامل ،عبدﷲ الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،عبدالرحمن السويلم ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ الزامل
الدكتور عبدالرحمن الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ
جمعه ،عبدالرحمن السويلم ،أحمد الزامل ،خالد الزامل ،أديب الزامل ،عبدﷲ
الزامل

)* مالحظة :انتقل إلى رحمة ﷲ تعالى الفقيد /سامي القصيبي بتاريخ (٢٠١١/١١/٠٥
- ١٩ -

 %الحضور
٩٠
١٠٠
٨٠
* ٩٠

 (٢٤لجان مجلس اإلدارة:
ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث لجان وھي "اللجنة التنفيذي ة" و "لجن ة المراجع ة" و "لجن ة الترش يحات
والمكاف آت" .تتك ون ھ ذه اللج ان ف ي مجملھ ا م ن بع ض أعض اء مجل س اإلدارة والمس اھمين وكب ار
التنفيذيين وذلك حسب التعليمات واإلج راءات المنظم ة بھ ذا الخص وص .وفيم ا يل ي وص فا ً م وجزاً لك ل
منھا:
أوالً :اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء ھم أعضاء في المجلس تم تعيينھم مع بداي ة ك ل دورة للمجل س.
وقد عقدت اللجنة خالل العام  ٢٠١١فقط ) (٤جلسة ضمن الدورة الخامسة.
تتولى اللجن ة مس ئولية مراجع ة السياس ات واألھ داف االس تراتيجية للش ركة وقطاعاتھ ا واإلش راف عل ى
تنفيذھا ،كما تت ولى مراقب ة أداء الش ركة الم الي ووض ع الميزاني ات وخط ط العم ل الس نوية ،إض افة إل ى
رف ع التوص يات للمجل س بخص وص المھ ام الموكل ة إلي ه .وتق وم اللجن ة التنفيذي ة بموج ب الص الحيات
المخولة لھا من قبل مجلس اإلدارة بمھام لجنة الترش يحات والمكاف آت .تن ازل أعض اء اللجن ة ع ن حقھ م
في بدالت الحضور.
تتألف اللجنة من األعضاء التالية أسماؤھم ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ أديب عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ محمد الزامل

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو  /الرئيس التنفيذي

الدورة الخامسة
١
٤
٣
٤

ثانيا ً :لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعض اء ت م تعيي نھم م ن قب ل المجل س م ع بداي ة ك ل دورة .وق د اجتمع ت
خالل العام  (٢) ٢٠١١مرتين ضمن الدورة الخامسة .تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من
وزارة التجارة بموجب الق رار رق م ) (٩٠٣ف ي  ١٤١٤/٨/١٢وك ذلك الم ادة ) (١٤م ن الئح ة حوكم ة
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 عبدﷲ الزامل
األستاذ محمد سليمان الحربي

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

الدورة الخامسة
١
٢
٢

)* مالحظة :انتقل إلى رحمة ﷲ تعالى الفقيد /سامي القصيبي بتاريخ (٢٠١١/١١/٠٥

ثالثا ً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العمومي ة غي ر العادي ة المنعق دة بت اريخ  .٢٠١٠/١٠/٣١وتتك ون
لجنة الترشيحات والمكافآت م ن أربع ة أعض اء ت م ترش يحھم م ن قب ل المجل س ،وق د اجتمع ت ) (١م رة
خالل العام  .٢٠١١تعمل اللجنة وفق الضوابط الصادرة في المادة ) (١٥من الئح ة حوكم ة الش ركات.
يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.
- ٢٠ -

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ،كما تدعو من تراه مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
االسم
األستاذ أحمد عبدﷲ الزامل
األستاذ عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
األستاذ خالد عبدﷲ الزامل
األستاذ /أسامة فھد البنيان

عدد مرات الحضور
١
١
١
١

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو

 (٢٥مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يب ين الج دول الت الي تفص يالً ع ن المكاف آت والتعويض ات المدفوع ة خ الل الع ام  ،٢٠١١علم ا ً ب أن بن د
البدالت يشمل أيضا ً بدالت حضور جلسات المجلس واللجان التابعة:
)بال﷼ السعودي(
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
٢٠,٠٠٠
٦٠٠,٠٠٠
٠

٠
١٢٣,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠
٠

٤,٣٥٦,٠٠٠
٢,٤٨٨,٣٢٢
٥,٠٥٠,٠٠٠
٠

٠

٠

٠

*

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

من الجدير بالذكر إن استالم أعضاء المجلس لمكافأتھم السنوية بصفتھم أعضاء في مجلس اإلدارة وذلك
للع ام الم الي المنتھ ي ف ي  ٢٠١١/١٢/٣١س يتم بع د موافق ة الجمعي ة العمومي ة للش ركة ف ي ح ال أق رت
توزيع أرباح سنوية للمساھمين ،علما ً بأن ما يتقاضاه األعض اء ھ و وف ق م ا ن ص علي ه نظ ام الش ركات
وتعاميم وزارة التجارة في ھذا الشأن وبحد أعلى ) (٢٠٠,٠٠٠﷼ سعودي لكل عضو.
 (٢٦العقوبات أو الجزاءات على الشركة:
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الھيئ ة أو م ن جھ ة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 (٢٧المعامالت مع الجھات ذات العالقة:
يق ر مجل س اإلدارة بأن ه ال يوج د أي عق د تك ون الش ركة طرف ا ً في ه وتوج د أو كان ت توج د في ه مص لحة
جوھرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو ألي شخص ذو عالقة ب أي
م نھم .إال أن الج دول الت الي يب ين تفاص يل المع امالت الرئيس ية الت ي تم ت م ع ش ركات منتس بة لش ركة
مجموع ة الزام ل القابض ة ،علم ا ً ب أن األس عار وش روط ال دفع الخاص ة بھ ذه المع امالت تعتم د م ن قب ل
مجلس اإلدارة .وقد أدرج ت المب الغ المس تحقة م ن وإل ى الجھ ات ذات العالق ة ف ي قائم ة المرك ز الم الي
الموحدة تحت الموجودات المتـداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وھي تتألف من المبالغ المستحقة
من  /إلى شركات مجموعة الزامل:
٢٠١١
)آالف الرياالت(

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

٩١,٥٧٧
٢٣,٣٧٤
- ٢١ -

٢٠١٠
)آالف الرياالت(
٧٤,٦٣٨
١٤,٣٩٢

 (٢٨الرقابة الداخلية:
تمشيا ً مع تعليمات ھيئة السوق المالية في ھذا الشأن واستناداً إلى الفقرة )ب  (٢٢ -من المادة ) (٢٧م ن
قواعد التسجيل واإلدراج .وللتحقق من كفاية تصميم األنش طة الرقابي ة ف ي الش ركة ،تعم ل إدارة الرقاب ة
الداخلية وفق األطر المنظمة لھا حسب الضوابط الصادرة عن وزارة التجارة والص ناعة ف ي ھ ذا الش أن
وباس تقاللية تام ة ،إض افة إل ى تطبي ق أفض ل الممارس ات ف ي أس لوب عملھ ا .حي ث تق وم إدارة الرقاب ة
الداخلية بالشركة بإجراء مراجعة كاملة لكافة النش اطات والعق ود والسياس ات والممارس ات واإلج راءات
لجميع قطاعات الشركة والشركات التابعة سواء داخل أو خ ارج المملك ة .وتق وم اإلدارة برف ع تقاريرھ ا
الدوري ة للجن ة المراجع ة الت ي تتض من مرئياتھ ا ومالحظاتھ ا وتوص ياتھا ،كم ا يتض من تقريرھ ا عل ى
اإلج راءات المتخ ذة لتص حيح الوض ع ،باإلض افة إل ى أخ ذ موافق ة لجن ة المراجع ة عل ى خط ة العم ل
وميزاني ة اإلدارة .ويق وم رئ يس اللجن ة ب إبالغ مجل س اإلدارة ب األمور الجوھري ة ـ إن وج دت ـ التخ اذ
اإلجراء الالزم حيالھا .ومن الجدير بالذكر بأنه ل م تك ن ھن اك مالحظ ات جوھري ة خ الل الع ام .٢٠١١
علما ً ب أن المالحظ ات غي ر الجوھري ة الت ي تص در ھ ي ف ي إط ار النش اطات واألعم ال اليومي ة للش ركة
وقطاعاتھا ويتم أخذھا في االعتبار ويتم وضع الحلول أو اإلجراءات المناسبة لتصحيحھا.
كما تأكدت لجنة المراجعة من أن نظ ام الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة أع د عل ى أس س س ليمة وي تم تنفي ذه
بفاعلي ة .ويق ر مجل س اإلدارة ص حة إج راءات الرقاب ة الداخلي ة بم ا يحق ق أغ راض الش ركة ويحم ي
مصالحھا .لذا يقر إدارة الشركة بما يلي:
"يوج د ل دى الش ركة إدارة للمراجع ة الداخلي ة والت ي ترف ع تقاريرھ ا للجن ة المراجع ة ،وأن لجن ة
المراجعة حرصت على التأك د م ن أن نظ ام الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة أع د عل ى أس س س ليمة وت م
تنفيذه بفاعلية .ويقر مجلس اإلدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية".
 (٢٩إقرارات:
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

يتم إعداد وحفظ سجالت حسابات الشركة بالش كل الص حيح وفق ا ً للمع ايير المحاس بية المعتم دة
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 م ع أي م ن المس اھمين أو أح د التنفي ذيين أو م وظفي الش ركة 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.
ال 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 ق رار توزي ع أي أرب اح نقدي ة إل ى المس اھمين عل ى تق دير وتوص ية مجل س اإلدارة بع د األخ ذ ف ي
االعتبار العوامل المختلفة القائمة حينھا بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاع ات الش ركة .وق د
درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساھمين منذ التأسيس .علما ً ب أن سياس ة توزي ع األرب اح ھ ي
حسب نصوص المادة ) (٣٣من النظام األساسي للشركة ،وھي كالتالي:
ت وزع أرب اح الش ركة الص افية ـ س واء رب ع س نويا ً أو نص ف س نويا ً أو س نويا ً حس ب م ا ي راه مجل س
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 ) (%٥م ن األرب احالصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
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يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل ) (%٥من رأس المال المدفوع.
يخصص بعد ما تقدم نسبة ) (%١٠من الب اقي لمكاف أة مجل س اإلدارة بحي ث ال تتع دى ف ي جمي ع
األحوال الحدود القصوى المسموح بھا وفقا ً للقرارات والتعليم ات الرس مية الص ادرة م ن الجھ ات
المختصة في ھذا الشأن.
يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباح

ويوضح 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
٢٠١٠/٠٦/٣٠ – ٢٠١٠/٠١/٠١
٢٠١٠/١٢/٣١ – ٢٠١٠/٠٧/٠١
٢٠١١/٠٦/٣٠ – ٢٠١١/٠١/٠١
٢٠١١/١٢/٣١ – ٢٠١١/٠٧/٠١

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

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

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

النسبة المئوية
من رأس المال
٠
١٥
١٥
١٥
١٥
٧,٥
٧,٥
٧,٥
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
)*** توصية بتوزيع أرباح النصف الثاني من العام  ٢٠١١لم يتم إقرارھا من الجمعية العمومية بعد(

 (٣١اقتراح توزيع األرباح:
ً
تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بع د خص م مخص ص الزك اة الش رعية بلغ ت ) (١٥٤,٢ملي ون
﷼ س عودي كم ا توض حه بيان ات الق وائم المالي ة الموح دة للس نة المالي ة المنتھي ة ف ي ٢٠١١/١٢/٣١
وتقرير مراقب الحسابات المرفق.
أقر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف األول م ن الع ام  ٢٠١١بقيم ة ) (٤٥ملي ون ﷼ بم ا
يع ادل  %٧,٥م ن رأس الم ال أي بواق ع ) (٠,٧٥﷼ للس ھم الواح د للس ادة المس اھمين المس جلين ف ي
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم  ٢٠١١/٠٧/٣١وقد تم التوزيع الفعل ي بت اريخ  .٢٠١١/٠٨/٢١كم ا
أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بت اريخ  ٢٠١١/١٢/٢١بقيم ة ) (٤٥ملي ون ﷼
بما يعادل  %٧,٥من رأس المال أي بواقع ) (٠,٧٥﷼ للسھم الواحد للسادة المساھمين المس جلين ف ي
سجالت الشركة بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدھا الحقا ً .يبين الجدول التالي:
األرباح الصافية للسنة المالية المنتھية في ٢٠١١/١٢/٣١
المحول لالحتياطي النظامي )(%١٠
ّ
أرباح تم توزيعھا عن النصف األول من العام ٢٠١١
)بواقع  ٠,٧٥﷼ للسھم الواحد(
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يضاف األرباح المدورة كما في بداية العام
أرباح مقترح توزيعھا عن النصف الثاني من العام ٢٠١١
)بواقع  ٠,٧٥﷼ لكل سھم(
األرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح
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آالف الرياالت
١٥٤,١٩٠
)(١٥,٤١٩
١٣٨,٧٧١
)(٤٥,٠٠٠
)(٢,٠٠٠
٩١,٧٧١
٤٨٦,٩٢٤
)(٤٥,٠٠٠
٥٣٣,٦٩٥

 (٣٢الخاتمة:
يتق دم مجل س إدارة ش ركة الزام ل لالس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة( نياب ة ع نكم بجزي ل الش كر
واالمتنان لمقام خادم الح رمين الش ريفين وول ي عھ ده األم ين وحكومتن ا الرش يدة عل ى ال دعم المتواص ل
الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية االقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والت ي تمكنھ ا م ن مج اراة
ومنافسة الش ركات العالمي ة .كم ا يش كر المجل س الع املين ف ي وزارة التج ارة والص ناعة ومؤسس ة النق د
العرب ي الس عودي وھيئ ة الس وق المالي ة وش ركة الس وق المالي ة الس عودية )ت داول( وكاف ة الجھ ات ذات
العالقة على تعاونھم وما يبذلونه لخدمة الشركات.
كم ا يتوج ه المجل س نياب ة ع نكم بخ الص الش كر والتق دير إلدارة ومنس وبي ش ركة الزام ل لالس تثمار
الصناعي العاملين ف ي كاف ة فروعھ ا ومص انعھا ومكاتبھ ا الداخلي ة والخارجي ة عل ى جھ ودھم وعط ائھم
وي دعوھم إل ى مواص لة العط اء لمواجھ ة التح ديات ،وك ذلك يتوج ه بالش كر إل ى عم الء الش ركة داخ ل
وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتھم بالشركة ومنتجاتھا والدعم الدائم لھا.
 (٣٣جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:
يقت رح مجل س اإلدارة ج دول أعم ال اجتم اع العمومي ة العادي ة الت الي وذل ك ليق وم الس ادة المس اھمين
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 ٢٠١١م.

ثانيا ً:

الموافق ة عل ى المرك ز الم الي للش ركة وك ذلك قائم ة ال دخل ع ن الفت رة م ن ٢٠١١/٠١/٠١م إل ى
٢٠١١/١٢/٣١م.

ثالثا ً:

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھم خالل الفترة من ٢٠١١/١/١م إلى ٢٠١١/١٢/٣١م.

رابعا ً:

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ) (٠,٧٥﷼ للس ھم الواح د ع ن النص ف
الث اني م ن الع ام  ،٢٠١١أي بنس بة  %٧,٥م ن رأس الم ال ،باإلض افة إل ى م ا ت م توزيع ه ع ن النص ف
األول م ن الع ام  ٢٠١١وبواق ع ) (٠,٧٥﷼ لك ل س ھم .وب ذلك يص بح إجم الي األرب اح الموزع ة للع ام
 (١,٥٠) ٢٠١١﷼ لك ل س ھم بنس بة  %١٥م ن رأس الم ال .وس تكون أحقي ة أرب اح النص ف الث اني
لمالكي األسھم بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

خامسا ً:

الموافق ة عل ى اختي ار مراق ب الحس ابات م ن ب ين المرش حين م ن قب ل لجن ة المراجع ة لت دقيق ومراجع ة
حسابات الشركة السنوية والرب ع س نوية للع ام الم الي ٢٠١٢م والرب ع األول م ن الع ام ٢٠١٣م وتحدي د
أتعابھم.

مجلس اإلدارة
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