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النتـــائـــــــج 

املاليـــــة

		 	 الأرباح ال�صافية  – بلغت	خالل	عام	2009	مبلغ	230.2	مليون	ريال	   •
�سعودي	)61.4	مليون	دوالر	�أمريكي(،	مقابل	225.1	مليون	ريال	�سعودي	 	 

)60	مليون	دوالر	�أمريكي(	للفرتة	�ملماثلة	من	�لعام	2008	وذلك	بارتفاع		قدره	%2.2.  

ربح ال�صهم الواحد – �رتفعت	ربحية	�ل�سهم	خالل	عام	2009	�إىل	5.11     •
ريال	�سعودي	)1،36	دوالر	�أمريكي(،	مقابل	5.00	ريال	�سعودي	 	 

)1.33	دوالر	�أمريكي(	للفرتة	�ملماثلة	من	�لعام	�ل�سابق.	  

		 اإجمايل الربح – بلغ	خالل	عام	2009	مبلغ	924.9	مليون	ريال	�سعودي	  •
)246.6	مليون	دوالر	�أمريكي(،	مقابل	965.6	مليون	ريال	�سعودي	   

)257.5	مليون	دوالر	�أمريكي(	للفرتة	�ملماثلة	من	�لعام	2008،	  

بانخفا�ض	قدره	%4.2.  	

الأرباح الت�شغيلية – بلغت	خالل	�ثنا	ع�سر	�سهرً�	   • 
330.3	مليون	ريال	�سعودي	)88.1	مليون	دوالر	�أمريكي(،	   

مقابل	343.2	مليون	ريال	�سعودي	)91.5	مليون	دوالر	�أمريكي(	 	 

للفرتة	�ملماثلة	من	�لعام	�ل�سابق	وذلك	بانخفا�ض	قدره	%3.8.  	

يعود	�سبب	�الرتفاع	يف	�لنتائج	�إىل	حت�سن	ملحوظ	يف	�أد�ء	بع�ض	 	

�ال�ستثمار�ت	�خلارجية	باالإ�سافة	�إىل	�نخفا�ض	ملمو�ض	يف	�مل�سروفات	 	

�لت�سغيلية	و�الإد�رية	نتيجة	فعالية	تنفيذ	�سيا�سة	�سبط	�مل�سروفات	خالل	 	

�لعام	2009.	كما	�أن	�سبب	�نخفا�ض	�إجمايل	�الأرباح	و�الأرباح	 	 

�لت�سغيلية	يعود	�إىل	�نخفا�ض	�ملبيعات	بن�سبة	%7.6. 	
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اأع�ضاء 
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ر�ضــالتـنـــا 

وقيـمنــا 

الأ�ضــا�ضيــــــة

�سركة	�سناعية	ر�ئدة	

تعمل	على	�إيجاد	قيم	متميزة	

للعمل	و�ملجتمع

 

قيمنا الأ�سا�سية 
النزاهة	-	نوؤمن	باأن	�ملكانة	و�ل�سمعة	�ملمتازة	هما	�أمر�ن	�أ�سا�سيان	لنجاح	�أعمالنا.	لذ�	نتم�سك	

باأخالقيات	�لعمل	و�الأ�سول	�ملهنية	على	�أعلى	م�ستوى،	ونر�عي	مقت�سيات	�الأمانة	و�لنز�هة	يف	تعاملنا	

مع	�سركائنا.

التميز	-	نتفهم	�حتياجات	عمالئنا	ونفي	بها.	ونبذل	ق�سارى	جهدنا	الإر�سائهم	من	خالل	�لرتكيز	

على	عن�سر	�جلودة	يف	�أعمالنا	وخدماتنا.	ونبادر	�إىل	بذل	�ملزيد	من	�جلهد	لتحقيق	�لتميز	يف	تلبية	

رغباتهم.

البتكار	-	ن�سعى	د�ئمًا	�إىل	�لتعلم	ودعم	�البتكار�ت	�ملفيدة،	م�ستفيدين	من	خرب�تنا	ومن	�خلرب�ت	

�لعاملية	�الأخرى،	ونبتكر	�حللول	�ملحلية	�لر�ئدة	�ملبنية	على	خرب�ت	عاملية	�مل�ستوى،	ونرحب	بالتغيري	

�الإيجابي	�لذي	ينتج	عن	�الإبد�ع	و�لطموحات	من	�أجل	تنمية	�أعمالنا.

الريادة	-	نعمل	على	تنمية	�ملو�هب	وخلق	�لقدر�ت	�لقيادية	الإيجاد	حلول	عمل	فاعلة	تهدف	�إىل	تلبية	

�حتياجات	عمالئنا	على	�أف�سل	وجه،	وتطوير	�أ�سو�ق	ملنتجاتنا	و�الرتقاء	مب�ستوى	موظفينا	وحتقيق	

�لفائدة	للم�ساهمني،	وذلك	عن	طريق	�ال�ستغالل	�الأمثل	لالأمو�ل	و�ملو�رد	و�لتقنيات	مبا	يوؤدي	�إىل	

تنمية	مفهوم	�لريادة	يف	�ل�سركة.

خدمة املجتمع	-	نطمح	لتحقيق	�لنجاح	يف	�أعمالنا	و�لرفاهية	ملوظفينا	وللمجتمعات	�لتي	نعمل	

د�خلها.	كما	ن�سعى	من	خالل	ثقافتنا	و�أفكارنا	و�هتماماتنا	�لبيئية	وعملنا	�جلماعي	على	تر�سيخ	قيمنا	

�ملميزة	يف	تعاملنا	مع	�أفر�د	�ملجتمع	من	حولنا.	

ر�ؤيتنا

ر�سالتنا
�أن	نك�سب	ثقة	�الأ�سو�ق	و�مل�ساهمني	من	خالل	

حتقيق	�الإجناز	�ملتميز	يف	�لقطاع	�ل�سناعي	

و�مل�ساهمة	ب�سخاء	لتحقيق	�لتطور	و�لرفاهية	

ملجتمعاتنا.
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عزيزي امل�شاهم، 

ي�سرين	وبالنيابة	عن	زمالئي	�أع�ساء	جمل�ض	

�الإد�رة	�أن	�أقدم	لكم	�لتقرير	�ل�سنوي	عن	نتائج	

�أعمال	�سركة	�لز�مل	لال�ستثمار	�ل�سناعي	

)�لز�مل	لل�سناعة(	و�إجناز�تها	و�لقو�ئم	�ملالية	

 �ملوحدة	لل�سنة	�ملالية	�ملنتهية	يف	

31	دي�سمرب	2009. 

لقد	�سهد	هذ�	�لعام	ظروفًا	�قت�سادية	�سعبة	

نتيجة	تد�عيات	�الأزمة	�ملالية	�لتي	ع�سفت	

باالقت�ساد	�لعاملي	يف	عام	2008،	و�لتي	خلفت	

�أثارً�	�سلبية	و��سحة	على	خمتلف	�القت�ساديات	

يف	جميع	�أنحاء	�لعامل	وخا�سة	فيما	يتعلق	

مب�ستوى	�لثقة	يف	�الأعمال	�لتجارية.	وقد	�سعت	

�حلكومة	�ل�سعودية	�إىل	�لتقليل	من	تاأثري	�الأزمة	

�القت�سادية	�لعاملية	على	�الأ�سو�ق	�ملحلية	من	

خالل	�إعالن	�أ�سخم	ميز�نية	يف	تاريخ	�ململكة	

�لعربية	�ل�سعودية	للعام	2010،	على	�لرغم	من	

موجة	�لركود	و�النكما�ض	�لتي	�أفرزتها	�الأزمة	يف	

�الأن�سطة	�لتجارية	�ملختلفة.	كما	تاأثرت	معظم	

�أ�سو�ق	�لت�سدير	�خلارجية	بدرجات	متفاوتة	

ب�سبب	حالة	�لركود	�القت�سادي	�حلاد	نتيجة	

�الأزمة	�لعاملية.	

و�نعك�ست	�الآثار	�ل�سلبية	لالأزمة	�لعاملية	على	

قطاع	�لبناء	و�لت�سييد،	و�لذي	يعد	�لن�ساط	

�لرئي�سي	للز�مل	لل�سناعة.	وعلى	�لرغم	من	

هذه	�لتد�عيات	�إال	�أن	�ل�سركة	و��سلت	منوها	

حمققة	نتائج	قيا�سية	خالل	�لعام	2009	يف	

�الإير�د�ت	بلغت	4204.4	مليون	ريال	�سعودي	

)1.121	مليون	دوالر	�أمريكي(	بنهاية	

31	دي�سمرب	2009،	بانخفا�ض	قدره	7.6%	عن	

�لعام	2008. 

على	�سعيد	�لنتائج	و�الإجناز�ت	�لتي	حتققت	يف	

عام	2009،	�رتفعت	�الأرباح	�ل�سافية	لل�سركة،	

بعد	�حت�ساب	خم�س�سات	�لزكاة	�ل�سرعية،	�إىل	

230.2	مليون	ريال	�سعودي	)61.4	مليون	دوالر	

�أمريكي(	مقارنة	مببلغ	225.1	مليون	ريال	

�سعودي	)60	مليون	دوالر	�أمريكي(	يف	�لفرتة	

نف�سها	من	�لعام	2008.	وقد	بلغ	ربح	�ل�سهم	

�لو�حد	بعد	خ�سم	خم�س�ض	�لزكاة	�ل�سرعية	

5.11	ريال	�سعودي	)1.36	دوالر	�أمريكي(	

مقابل	5	ريال	�سعودي	)1.33	دوالر	�أمريكي(	

بزيادة	ن�سبتها	2.2%	عن	�لعام	�ل�سابق.

كذلك	�رتفعت	حقوق	�مل�ساهمني	بنهاية	

31	دي�سمرب	2009	بن�سبة	16.3%	لت�سل	�إىل	

1195.5	مليون	ريال	�سعودي	)318.8	مليون	

دوالر	�أمريكي(	مقارنة	مع	1028.3	مليون	ريال	

 �سعودي	)274.2	مليون	دوالر	�أمريكي(	يف	

�لعام	2008. 

ويف	�سوء	�لنتائج	�ملالية	�ملحققة	خالل	�لعام،	

فقد	�قرتح	جمل�ض	�الإد�رة	توزيع	�أرباح	نقدية	

بو�قع	1.5		ريال	�سعودي	)0.33	دوالر	�أمريكي(	

لل�سهم	�لو�حد	عن	�لعام	2009،	وهي	متثل	ما	

جمموعه	67.5	مليون	ريال	�سعودي،	�أي	بن�سبة	

15%	من	ر�أ�ض	�ملال.	

كما	�أو�سى	جمل�ض	�الإد�رة	خالل	�لعام	زيادة	

ر�أ�ض	مال	�ل�سركة	من	450	مليون	ريال	�سعودي	

�إىل	600	مليون	ريال	�سعودي،	وذلك	من	خالل	

كلمة رئي�س 

جمل�س الإدارة
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منح	�سهم	و�حد	جماين	لكل	3	�أ�سهم	مملوكة،	

و�ستكون	�أحقية	�أ�سهم	�ملنحة	لل�سادة	�مل�ساهمني	

�مل�سجلني	يف	�سجالت	�ل�سركة	بنهاية	يوم	تد�ول	

يوم	�نعقاد	�جلمعية	�لعامة	غري	�لعادية.	وتبلغ	

ن�سبة	�لزيادة	يف	ر�أ�ض	�ملال	33%	وذلك	بر�سملة	

جزء	من	�الأرباح	�ملبقاة	وبو�قع	150	مليون	ريال	

�سعودي.	وتهدف	هذه	�لتو�سية	بزيادة	ر�أ�ض	

�ملال	�إىل	مو�كبة	�لتو�سعات	�حلالية	و�مل�ستقبلية	

لل�سركة	وذلك	ح�سب	�الإ�سرت�تيجية	�ملعتمدة	من	

�ملجل�ض،	وهي	مرهونة	مبو�فقة	�جلهات	�لر�سمية	

وهيئة	�ل�سوق	�ملالية.	

يف	�سهر	�أكتوبر	�أقر	جمل�ض	�الإد�رة	�لهيكل	

�لتنظيمي	�جلديد	للز�مل	لل�سناعة،	بناء	على	

�لدر��سة	�الإ�سرت�تيجية	�لتي	�أجرتها	�إحدى	

�ل�سركات	�ال�ست�سارية	�لكربى،	حيث	مت	تعيني	

عبد�هلل	حممد	�لز�مل	رئي�سًا	تنفيذيًا	لل�سركة،	

و�أ�سامة	فهد	�لبنيان	رئي�سًا	تنفيذيًا	للعمليات.	

لقد	��ستطاعت	�لز�مل	لل�سناعة	على	مدى	

�ل�سنو�ت	�ملا�سية	بناء	�سمعة	ممتازة	ومكانة	

ر�ئدة	يف	�الأ�سو�ق	�الإقليمية	و�لعاملية،	ويعود	

�لف�سل	يف	ذلك	بعد	�هلل	�سبحانه	وتعاىل	�إىل	

�إ�سرت�تيجيتنا	يف	تنويع	�الأعمال	عرب	قطاعات	

�سناعية	متعددة،	وهي	�حلديد	وتكييف	

�لهو�ء	و�لزجاج	و�ملو�د	�لعازلة	و�ل�سناعات	

�خلر�سانية،	�إىل	جانب	�أعمالنا	�الأخرى	�لتي	

ت�سمل	تقدمي	�ملنتجات	و�خلدمات	�ملتعلقة	

بالقطاعات	�خلدمية	و�حليوية	وقطاع	

�الت�ساالت.	وت�ساهم	كافة	قطاعاتنا	يف	حتقيق	

�حلد	�الأدنى	من	�الإير�د�ت	و�الأرباح	�جليدة	على	

�لرغم	من	�لركود	�القت�سادي	�ل�سائد	حاليًا	يف	

معظم	دول	�لعامل،	كما	نو��سل	حتقيق	�البتكار	

و�لتميز	يف	جمالنا	لنكون	قادرين	على	مو��سلة	

�لنمو	و�لتطور	يف	�أعمالنا	يف	�أ�سو�ق	�ململكة	

�لعربية	�ل�سعودية	�إىل	جانب	�لعديد	من	�الأ�سو�ق	

�الإقليمية	و�لعاملية	يف	مناطق	�ل�سرق	�الأو�سط	

و�أوروبا	و�أفريقيا	و�أ�سيا.	

وكجزء	من	�إ�سرت�تيجيتنا	�لطويلة	�ملدى	نحو	

�النت�سار	و�لتو�سع	يف	�الأ�سو�ق	�الإقليمية	و�لعاملية،	

وحر�سًا	من	�ل�سركة	على	تنويع	م�سادر	�لدخل	

لتحقيق	�أعلى	فائدة	للم�ساهمني	�لكر�م،	فقد	

قامت	�لز�مل	لل�سناعة	خالل	�لعام	بتاأ�سي�ض	

وحد�ت	عمل	جديدة	وتوقيع	�تفاقية	�سر�كة	

�إ�سرت�تيجية	مع	�سركاء	من	�لواليات	�ملتحدة	

�الأمريكية،	فيما	يجري	�لعمل	على	تاأ�سي�ض	

حتالفات	�إ�سرت�تيجية	جديدة	و�إن�ساء	�سركات	

�أخرى	جديدة	�ستكون	مملوكة	بالكامل	للز�مل	

لل�سناعة.	

تعد	�أن�سطة	�لبحث	و�لتطوير	�مل�ستمرة	يف	

خمتلف	قطاعات	�ل�سركة	�أحد	�لعنا�سر	

�لرئي�سية	�ملهمة	يف	جناحنا	وتعزيز	قدر�تنا	

�لت�سنيعية	يف	�إنتاج	منتجات	جديدة	مبتكرة	

وتطوير	�ملنتجات	�حلالية.	ونو��سل	تفوقنا	يف	

هذ�	�ملجال	من	خالل	مو��سلة	جهودنا	يف	بناء	

ت�سكيلة	�أو�سع	من	منتجاتنا	�ملختلفة.

 

وتلتزم	�لز�مل	لل�سناعة	مب�سئوليتها	�الجتماعية	

و�الأخالقية	يف	جميع	�لبلد�ن	و�ملجتمعات	�لتي	

تعمل	فيها.	ولذلك	فاإننا	ن�سعى	د�ئمًا	لتوطني	

�لقوى	�لعاملة	لدينا،	وتوفري	�لرب�مج	�لتدريبية	

للموظفني	وطالب	�لكليات	و�جلامعات	�ملختلفة	

على	حد	�سو�ء	بهدف	تطوير	معارفهم	�لنظرية	

وخرب�تهم	�لعملية	وحتقيق	�لتنمية	�مل�ستد�مة	

يف	بيئة	�الأعمال.	كما	ن�سعى	�إىل	تقدمي	�لدعم	

ارتفعت الأرباح ال�سافية 

للز�مل لل�صناعة �إىل 

230.2 مليون ريال �صعودي
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و�مل�ساعدة	الأولئك	�لذين	يحتاجون	�إليها،	لي�ض	

فقط	يف	�لبلد�ن	�لتي	نعمل	فيها	بل	يف	جميع	

دول	�لعامل.	ويف	هذ�	�ل�سدد،	فقد	قمنا	موؤخرً�	

باإبر�م	�تفاقية	خا�سة	لتوريد	مباٍن	حديدية	

جاهزة	و�أجهزة	تكييف	ل�سالح	�سندوق	د�رفور	

الإعادة	�الأعمار	و�لتنمية	يف	�ل�سود�ن.

وتويل	�لز�مل	لل�سناعة	�هتمامًا	كبريً�	جتاه	

�ل�سالمة	�لبيئية	يف	كافة	�أن�سطتها	�لت�سغيلية،	

خا�سة	مع	تز�يد	�لقلق	�لعاملي	ب�ساأن	تغري	

�ملناخ	و�نبعاثات	�لغاز�ت	�لدفيئة	�لناجتة	عن	

�لن�ساطات	�ل�سناعية،	وذلك	من	خالل	�ل�سعي	

للحد	من	�لنفايات	�ل�سناعية	عن	طريق	�إعادة	

تدوير	�ملو�د	�لناجتة	من	�لعمليات	�لت�سنيعية،	

وكذلك	تعزيز	كفاءة	��ستخد�م	�لطاقة	يف	

عملياتنا،	وتطوير	منتجات	متطورة	لتقليل	

�لتاأثري�ت	�ل�سلبية	�ملحتملة	على	�لبيئة.	

كما	ندرك	�أهمية	دور	�ل�سحة	و�ل�سالمة	�ملهنية	

يف	كافة	قطاعات	�ل�سركة،	حيث	تلتزم	جميع	

وحد�ت	�لعمل	بتجديد	�ل�سهاد�ت	�ملتعلقة	

باأنظمة	�ل�سحة	و�ل�سالمة	و�لبيئة،	وتطبيق	

�أحدث	�الأ�ساليب	�لعاملية	�ملعتمدة	يف	هذ�	�ل�ساأن	

ل�سمان	�ملحافظة	على	�سالمة	و�سحة	�ملوظفني	

يف	�أماكن	�لعمل	وحماية	�أ�سول	و��ستثمار�ت	

�ل�سركة	يف	جميع	�الأوقات.	

وك�سركة	�سعودية	م�ساهمة	عامة	لها	م�سالح	

عاملية،	فاإننا	نلتزم	دومًا	مبتطلبات	حوكمة	

�ل�سركات	ون�سعى	جاهدين	لتطبيق	�ل�سفافية	

�لكاملة	يف	جميع	جو�نب	عملنا	ووفقًا	الأعلى	

�ملعايري	�الأخالقية.	وي�سهم	فريق	�إد�رة	�لتدقيق	

�لد�خلي	يف	�لز�مل	لل�سناعة	مبتابعة	�الأعمال	

و�لن�ساطات	�ليومية	لكافة	�لقطاعات	ووحد�ت	

�لعمل	يف	�ل�سركة	ل�سمان	مو��سلة	�الهتمام	

بتنفيذ	�أف�سل	�ملمار�سات	�لتجارية	�لعاملية.	

�إن	�لو�سع	�مل�ستقبلي	لالقت�ساد	�لعاملي	ال	

يز�ل	غري	و��سح	�ملعامل	نظرً�	لوجود	�لعديد	

من	�ل�سكوك	حول	�إمكانية	�لتعايف	�ملبكر	

لالقت�ساد�ت	�لكربى،	كما	ت�سود	خماوف	دولية	

حول	مناخ	�الأعمال	يف	بع�ض	�لدول	�لتي	تعاين	

على	نحو	متز�يد	من	هذه	�الأوقات	�ل�سعبة،	

و�لتي	تو�جه	�حتمال	تعر�ض	�قت�ساد�تها	

لركود	كبري	نتيجة	�لتباطوؤ	�القت�سادي	�لعاملي.	

ولكننا	و�ثقون	من	�أن	�لز�مل	لل�سناعة،	بف�سل	

�أن�سطتها	�ملتنوعة	وخرب�تها	�لفنية	و�لتز�مها	

باأعلى	معايري	�جلودة	و�سعيها	�لد�ئم	للفوز	

باأف�سل	�مل�ساريع	يف	�الأ�سو�ق	�الإقليمية	و�لعاملية،	

�سوف	تو��سل	بكل	ثقة	وعزم	م�سرية	�لنمو	

 و�لتو�سع	يف	عام	2010،	و�ال�ستفادة	من	

�لفر�ض	�لتجارية	و�ال�ستثمارية	�لو�عدة،	

و�الحتفاظ	مبركز	�ل�سد�رة	على	�مل�ستويني	

�الإقليمي	و�لعاملي.	

ويف	ختام	كلمتي	�أتقدم	بال�سكر	و�لتقدير	

لزمالئي	�أع�ساء	جمل�ض	�الإد�رة	على	

م�ساهماتهم	�لفعالة	يف	ر�سم	�الأهد�ف	

و�ل�سيا�سات	�الإ�سرت�تيجية	للز�مل	لل�سناعة	

و�الإ�سر�ف	على	تنفيذها،	وجلميع	�ملدر�ء	

و�ملوظفني	يف	�لز�مل	لل�سناعة	على	�جلهود	

�لفردية	و�جلماعية	�لتي	بذلوها	خالل	�لعام	

بالرغم	من	كل	�ل�سعاب	و�لتحديات،	�سعيًا	

لتحقيق	�أهد�ف	�ل�سركة	وطموحاتها	�مل�ستقبلية،	

متطلعًا	بكثري	من	�لتفاوؤل	لتحقيق	مزيد	من	

�الإجناز�ت	من	�أجل	تعزيز	دور	�ل�سركة	�لريادي	

كنموذج	�قت�سادي	و�سناعي	ناجح.	

الدكتور عبدالرحمن 

عبداهلل الزامل

رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة
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كلمة ع�ضو 

جمل�س الإدارة 

املنتدب

خالد عبداهلل الزامل

ع�سو	جمل�ض	�الإد�رة	�ملنتدب

 ال�شادة امل�شاهمني واملدراء 

واملوظفني الكرام،

لقد	كان	عام	2009	عامًا	�سعبًا	بالن�سبة	

لل�سركات	يف	جميع	�أنحاء	�لعامل،	كما	

�نعك�ست	�آثار	�الأزمة	�ملالية	�لعاملية	على	جميع	

�القت�ساديات	�لدولية،	وهو	�لو�سع	�لذي	مل	

تتمكن	�سركة	�لز�مل	لال�ستثمار	�ل�سناعي	

)�لز�مل	لل�سناعة(	من	جتنبه.	ويف	حني	كان	

�القت�ساد	�ل�سعودي	مدفوعًا	برزمة	�حلو�فز	

�حلكومية	و�أكرب	برنامج	لالإنفاق	�حلكومي	يف	

تاريخ	�لبالد،	�إال	�أن	حالة	�النتظار	و�لرتقب	

بقيت	م�سيطرة	ب�سورة	كبرية	على	�لقطاع	

�خلا�ض	�ملحلي	خوفًا	من	�إلغاء	�أو	تاأجيل	بع�ض	

�مل�ساريع	و�ال�ستثمار�ت	يف	�لبالد.	كما	�سهدت	

م�ستويات	�الأعمال	و�الأن�سطة	�لتجارية	يف	

�أماكن	�أخرى	حول	�لعامل	�نخفا�سًا	ملمو�سًا	

مقارنة	بال�سنو�ت	�ل�سابقة.	وبالرغم	من	

تر�جع	�الأد�ء	�لذي	خلفته	�الأزمة	يف	عدد	من	

�لقطاعات	�القت�سادية	خالل	�لعام،	�إال	�أن	

�لز�مل	لل�سناعة	جنحت	يف	�جتياز	هذه	�ملرحلة	

�حلرجة	بنجاح	حمققة	�أرباحًا	�سافية	تزيد	

عن	�لعام	�ل�سابق،	�إىل	جانب	مو��سلتها	تنفيذ	

�أهد�فها	�الإ�سرت�تيجية	لتحقيق	�لنمو	�مل�ستد�م	

و�ملتو�زن	يف	�مل�ستقبل.

وخالل	�لعام	حققت	كافة	قطاعاتنا	

�لرئي�سية،	وبخا�سة	�لز�مل	للحديد	ومكيفات	

�لز�مل	و�ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	

�لفيربجال�ض	�ملحدودة	)�أفيكو(،	نتائج	قيا�سية	

وزيادة	يف	معدالت	�لدخل.	كما	�نطلقت		

�سركاتنا	و�أعمالنا	�جلديدة،	مثل	�إد�رة	حلول	

�ملباين	�حلديدية	يف	�لز�مل	للحديد	و�سركة	

�لز�مل	هد�سون	و�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	�ل�سرق	

�الأو�سط	و�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	�لبنية	

�لتحتية	�ملحدودة،	بقوة	يف	عامها	�لت�سغيلي	

�الأول،	وهي	يف	و�سع	جيد	لتحقيق	�ملزيد	من	

�لنجاح	و�لنمو	يف	�مل�ستقبل.	

وبلغت	�الإير�د�ت	�الإجمالية	للمجموعة	خالل	

هذ�	�لعام	4204.4	مليون	ريال	�سعودي	

)1.121	مليون	دوالر	�أمريكي(،	بانخفا�ض	

قدره	7.6%	عن	عام	2008	و�لذي	�سهد	بدوره	

زيادة	يف	�الإير�د�ت	بن�سبة	24%	عن	عام	2007. 

ويف	�سوء	هذه	�لنتائج	�ملتميزة	خالل	عام	

تخلله	�لكثري	من	�ل�سعوبات،	ي�سعدين	�أن	

�أتقدم	بجزيل	�ل�سكر	للم�ساهمني	و�لعمالء	على	

ثقتهم	ودعمهم	لنا،	كما	ي�سرين	�أن	�أ�سكر	جميع	

�لعاملني	يف	�لز�مل	لل�سناعة	على	�أد�ئهم	�ملميز	

ومثابرتهم	و�إخال�سهم	يف	�لعمل	وم�ساهمتهم	يف	

حتقيق	هذ�	�لنجاح	و�لتميز.	

�نطالقًا	من	�إ�سرت�تيجية	�لز�مل	لل�سناعة	يف	

�لتو�سع	و�لنمو	على	�مل�ستويني	�الإقليمي	و�لعاملي،	

فقد	قامت	�ل�سركة	خالل	عام	2009	بالعمل	على	

تاأ�سي�ض	�ست	�سركات	جديدة،	و�لبدء	بت�سغيل	

عدة	م�سانع	جديدة،	كما	مت	خالل	�لعام	�لبدء	

باإن�ساء	م�سانع	جديدة،	وتنفيذ	�أعمال	تو�سعة	يف	
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جنحت �لز�مل 

لل�صناعة يف �جتياز 

�أ�صو�أ مر�حل �لأزمة 

املالية العاملية

بع�ض	خطوط	�الإنتاج	�لرئي�سية،	و�سر�ء	معد�ت	

و�آالت	جديدة	يف	بع�ض	�ملر�فق	�لت�سنيعية.	

و�سوف	ت�سهم	هذه	�مل�ساريع	و�لتو�سعات	

�الإ�سرت�تيجية	يف	توفري	فر�ض	جديدة	للز�مل	

لل�سناعة	من	خالل	تنويع	قاعدة	�أعمالنا	

وتو�سيع	جماالت	�لعمل	و�خلربة	و�لو�سول	�إىل	

�أ�سو�ق	عاملية	جديدة،	وتعزيز	قدرة	�ل�سركة	

على	�ال�ستثمار	يف	�ملزيد	من	�مل�ساريع	و�لفر�ض	

 �ملتاحة،	وحتقيق	�أهد�فنا	�ملن�سودة	يف	

�ل�سنو�ت	�ملقبلة.	

ومت	خالل	�لعام	تاأ�سي�ض	�سركة	برتوكيم	

�لز�مل	�ملحدودة،	وهي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	

مع	�سركة	برتوكيم	�الأمريكية،	وذلك	بهدف	

�الإنتاج	�مل�سرتك	لالأفر�ن	�حلر�رية	ذ�تية	وغري	

ذ�تية	�ال�ستعال	)Fired Heaters(	و�مللحقات	

�ملتعلقة	بها	�مل�ستخدمة	يف	قطاعات	�ل�سناعات	

�لبرتولية	وقطاعات	�لنفط	و�لغاز	و�لقطاعات	

�ل�سناعية	�الأخرى	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية.

كما	بد�أت	�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	�لبنية	

�لتحتية	�ملحدودة،	وهي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	

مع	�سركة	نيودلهي	الأبر�ج	�الت�ساالت	�ملحدودة	

ومقرها	نيودلهي	بالهند،	ن�ساطها	يف	�سهر	

فرب�ير	2009	لتوفري	�ملنتجات	و�خلدمات	

و�حللول	�خلا�سة	مب�ساريع	�لبنية	�لتحتية	مل�سغلي	

�سبكات	�الت�ساالت	يف	�لهند	و�لدول	�الأخرى،	

�نطالقًا	من	�مل�سانع	�لتابعة	للز�مل	لل�سناعة	يف	

كل	من	�لهند	و�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية.	

وهناك	�أربع	�سركات	�أخرى	ال	تز�ل	حتت	

�لتاأ�سي�ض	و�ستكون	مملوكة	بالكامل	للز�مل	

لل�سناعة،	وهي	�سركة	مكونات	�لبناء،	و�سركة	

�ل�سرقية	للتربيد	�ملركزي	�ملحدودة،	و�ل�سركة	

�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	�ل�سوف	�ل�سخري	

�ملزمع	�إن�ساوؤهم	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية،		

فيما	يجري	تاأ�سي�ض	�سركة	�لز�مل	خلدمات	

�لتكييف	و�لتربيد	�أبوظبي،	و�لتي	�سيكون	مقرها	

يف	دولة	�الإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة.	

كما	مت	خالل	�لعام	�إجر�ء	تو�سعات	يف	عدد	من	

�ملر�فق	�لت�سنيعية	لقطاعات	�ل�سركة،	�سملت	

تركيب	فرن	جديد	للمعاجلة	�حلر�رية	يف	وحدة	

�لهياكل	�الإن�سائية	�لفوالذية	بالز�مل	للحديد،	

وتركيب	ملحقات	و�آالت	وملفات	�ألو�ح	�سقفية	

جديدة	يف	م�سنع	كانام	�آ�سيا	يف	ر�أ�ض	�خليمة،	

وتركيب	فرن	حر�ري	متطور	يف	وحدة	معد�ت	

�ملعاجلة	�ل�سناعية	بالز�مل	للحديد.	باالإ�سافة	

�إىل	ذلك،	�فتتحت	�لز�مل	للحديد	�إد�رة	

حلول	�ملباين	�حلديدية	الإنتاج	�الألو�ح	�ملعدنية	

�ملح�سورة،	فيما	و��سلت	�ل�سركة	�لعربية	

للمو�د	�لعازلة	من	�لفيربجال�ض	)�أفيكو(	بناء	

م�سنعها	�جلديد	لل�سوف	�ل�سخري	بطاقة	

�إنتاجية	20.000	طن	مرتي	�سنويًا،	و�لذي	

يتوقع	��ستكماله	وبدء	ت�سغيله	يف	عام	2010. 

ويف	تطور	مت�سل،	قامت	�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	

�ل�سرق	�الأو�سط	�ملحدودة	برتكيب	جمموعة	من	

�ملاكينات	�لت�سنيعية	�جلديدة،	وبدء	�الإنتاج	

�لتجريبي	من	منتجات	�لعو�زل	�ملطاطية	

��ستعد�دً�	ملرحلة	�الإنتاج	�لتجاري	يف	�لعام	

�ملقبل.	ويف	�سهر	نوفمرب،	بد�أت	�سركة	�لربيعة	

و�لن�سار	و�لز�مل	لل�سناعات	�خلر�سانية	

)ر�نكو	�لز�مل(	�الإنتاج	يف	م�سنعها	�جلديد	

للكتل	�خلر�سانية	�ملفرغة،	يف	�لوقت	�لذي	

تو��سل	فيه	�إن�ساء	خطوط	ت�سنيعية	جديدة	

ملعاجلة	�خلر�سانة	وبناء	م�سنع	جديد	للكتل	

�خلر�سانية	�جلاهزة،	و�لتي	من	�ملتوقع	�أن	تكون	

جاهزة	لالإنتاج	�لتجاري	�لكامل	يف	�لعام	�ملقبل.

 

�إن	مو��سلة	�لز�مل	لل�سناعة	يف	تنويع	�أعمالها	

وتو�سيع	�أن�سطتها	عرب	قطاعاتها	�ل�سناعية	

�ملتعددة	يف	�إطار	�لتوجه	�الإ�سرت�تيجي	لل�سركة	

�سيعزز	من	مكانتنا	�لريادية	و�ملتميزة	�أمام	

عمالئنا	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	وجميع	

�أنحاء	�لعامل.	

خالد عبداهلل الزامل

ع�سو	جمل�ض	�الإد�رة	�ملنتدب
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تقرير اأن�ضطة 

واإجنازات قطاعات 

الزامل لل�ضناعة

قطاع احلديد

جمموعة	منتجات	�ملباين

وحدة	�ملباين	�سابقة	�لهند�سة	

يف	�لز�مل	للحديد

تعد	وحدة	�ملباين	�سابقة	�لهند�سة	يف	�لدمام	

باململكة	�لعربية	�ل�سعودية	�أقدم	و�أكرب	�لوحد�ت	

�لعاملة	يف	�لز�مل	للحديد،	و�ملتخ�س�سة	يف	

ت�سميم	وت�سنيع	وتوريد	�ملباين	�حلديدية	

�سابقة	�لهند�سة	ذ�ت	�الرتفاعات	�ملنخف�سة	

لال�ستخد�مات	�لتجارية	و�ل�سناعية	و�لزر�عية	

و�لع�سكرية	�ملختلفة.	

ويف	عام	2009	و��سلت	معدالت	�الإنتاج	

و�ملبيعات	يف	�لوحدة	منوها	�مل�ستقر	يف	حني	

مت	تخفي�ض	كمية	�ملخزون	من	�ملو�د	�خلام،	

مما	كان	له	�الأثر	�الإيجابي	على	�أرباح	�ل�سركة	

يف	نهاية	�لعام.	كما	�سهد	عام	2009	�إ�سافة	

منتجني	جديدين	�إىل	جمموعة	منتجات	هذه	

�لوحدة،	وهما	�ألو�ح	»MaxSEAM«	�ل�سقفية	

و�ألو�ح	»ZW«	�جلد�رية.	

وقد	فازت	وحدة	�ملباين	�سابقة	�لهند�سة	خالل	

�لعام	بعدد	من	�مل�ساريع	�لكبرية	و�ملهمة،	كان	

�أبرزها	ت�سميم	وت�سنيع	حظائر	للطائر�ت	

الأحد	�مل�ساريع	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية،	

وم�سنع	ملعاجلة	�الأغذية	وعدد	من	�ملباين	

�الأخرى	يف	حرم	جامعة	�الأمرية	نورة	بنت	

عبد�لرحمن	يف	�لريا�ض،	وم�سنع	للزجاج	

يف	مدينة	ينبع	غربي	�ململكة،	وم�سروع	�أ�سو�ق	

جتارية	يف	�خلرج،	وم�ستودع	كبري	يف	ر�أ�ض	

�لزور	على	�ل�ساحل	�ل�سرقي	للمملكة.	ويف	

خارج	�ململكة،	فازت	�لوحدة	مبجموعة	من	

�مل�ساريع	كان	�أبرزها،	م�سروع	�إن�ساء	عدد	من	

�مل�ستودعات	يف	�لبحرين،	وم�سنع	للزجاج	

وم�سنع	ملنتجات	�الألبان	يف	�الأردن،	وم�سنع	

للغزل	و�لن�سيج	يف	بنغالدي�ض،	وم�سنع	للتعليب	

و�لتغليف	يف	�سوريا،	�إ�سافة	�إىل	عدد	من	

�مل�ساريع	�الأخرى.	

وللحفاظ	على	�ملكانة	�لريادية	لوحدة	�ملباين	

�سابقة	�لهند�سة	يف	جمالها،	ح�سلت	�لوحدة	

على	�سهادة	�ملعهد	�الأملاين	للهند�سة	�لهيكلية	

)German Institute for Construction 

Engineering(،	على	ح�سولها	�إىل	إ�سافة� 

 �عتماد	�ملفت�سية	�لعامة	للمباين	يف	�أملانيا،	مما

 �سيدعم	فر�ض	�لنمو	و�لتو�سع	الأعمال	�لوحدة	يف

 .كافة	�أ�سو�ق	دول	�الحتاد	�الأوروبي

وتتوقع	وحدة	�ملباين	�سابقة	�لهند�سة	حتقيق	

�ملزيد	من	�لنمو	و�الأرباح	يف	�لفرتة	�ملقبلة،	

خا�سة	يف	ظل	تخ�سي�ض	�مليز�نية	�ل�سعودية	

�جلديدة	قدر�	كبري�	من	�لنفقات	�إىل	م�سروعات	

�لبنية	�لتحتية	وقطاعات	�لتنمية	�لرئي�سية	يف	

خمتلف	�أنحاء	�ململكة	خالل	عام	2010. 

�لز�مل	للحديد	�لهند

حققت	�لز�مل	للحديد	�لهند	يف	�أول	عام	لها	

من	�الإنتاج	�لتجاري	�لكامل	منوً�	قيا�سيًا	يف	

�إير�د�تها	بارتفاع	قدره	119	يف	�ملائة،	وذلك	

على	�لرغم	من	�النخفا�ض	�لكبري	يف	حجم	

�ملبيعات	�إىل	�أ�سو�ق	�لت�سدير	�خلارجية	ب�سبب	

�لتباطوؤ	�القت�سادي	�لعاملي.	و��ستطاعت	

�ل�سركة	بنجاح	�أن	تقلل	من	م�سروفاتها	�ملالية،	

ال�سيما	فيما	يتعلق	بالر�سوم	�جلمركية	و�لر�سوم	

�الإ�سافية	�الأخرى.	



11

وخالل	عام	2009	فازت	�ل�سركة	بـ	135 

م�سروعًا	يت�سمن	183	مبنى	خمتلفًا،	ت�سمل	

حمطة	للكهرباء،	ومبنى	مو�قف	�سيار�ت	متعدد	

�لطو�بق،	�إ�سافة	�إىل	عدد	من	مباين	�مل�سانع	

و�مل�ستودعات	�ملختلفة.	وجتاوز	26	م�سروعًا	

من	هذه	�مل�ساريع	حجم	200	طن	مرتي	من	

�ملباين	�حلديدية،	حيث	كان	�أكربها	م�سروعًا	

بحجم	3.470	طن	مرتي.	وقد	�أدى	�لفوز	

بهذه	�مل�ساريع	�إىل	رفع	معدل	�الإنتاج	�ل�سهري	

مل�سنع	�لز�مل	للحديد	�لهند	�إىل	�أكرث	من	ثالثة	

�أ�سعاف	لي�سل	�إىل	973	طن	مرتي	من	�ملباين	

�حلديدية	�سابقة	�لهند�سة	و�الأبر�ج	�لفوالذية.	

ولتعزيز	مكانتها	يف	�أ�سو�ق	�ملنطقة،	�سعت	

�ل�سركة	للح�سول	على	�سهادة	�الأيزو	

»  ISO 9001:2008 ABS QE	«	الإد�رة	�جلودة	

�ل�ساملة.	كما	ُمنحت	�ل�سركة	�سهاد�ت	�عتماد	

 »FM Approvals«	بت�سنيف	درجة	�أوىل	

)Class 1(	الأنظمة	»MaxSEAM«	�ملتطورة	

لالأ�سقف	�ملعدنية.	ويف	ظل	هذه	�لتطور�ت،	

مبا	فيها	��ستمر�ر	زيادة	معدل	�الإنتاج	وعودة	

�ال�ستقر�ر	�الإقليمي	و�لنمو	�إىل	�قت�ساديات	

�لهند	و�لدول	�ملجاورة،	فاإن	�لز�مل	للحديد	

�لهند	تتطلع	بكل	ثقة	وطماأنينة	نحو	�مل�ستقبل.	

�لز�مل	للحديد	م�سر

�أثر	�لتباطوؤ	�القت�سادي	�لعاملي	ب�سكل	�سلبي	على	

�ملبيعات	�لدولية	للز�مل	للحديد	م�سر،	وعلى	

�لرغم	من	�لنمو	�لذي	�سهدته	�ل�سركة	يف	حجم	

�أعمالها	يف	�ل�سوق	�ملحلية	�إال	�أن	مبيعات	�ل�سركة	

�نخف�ست	خالل	�لعام.	على	�ل�سعيد	�ملحلي،	

و��سلت	�ل�سركة	تنفيذ	�لعديد	من	�مل�ساريع	

ومتكنت	من	زيادة	مبيعاتها	يف	�ل�سوق	�ملحلية	

بن�سبة	25.4%	مقارنة	بالعام	�ل�سابق،	وذلك	

ب�سبب	�ال�ستقر�ر	�لعام	لالقت�ساد	�مل�سري	

وتنفيذ	�حلكومة	للخطط	و�ل�سيا�سات	�ملتعلقة	

بالتنمية	و�الإ�سالح.	

وبلغ	عدد	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	�ل�سركة	يف	

عام	2009	ما	جمموعه	304	م�ساريع،	منها	157 

م�سروعًا	يف	م�سر	و	147	م�سروعًا	يف	�الأ�سو�ق	

�لدولية.	وت�سمنت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	

�ل�سركة	جمموعة	من	�ملباين	�لرئي�سية	�لتابعة	

للجامعة	�الأملانية	يف	م�سر،	و�سل�سلة	متاجر	

وحمال	�سوبر	ماركت	الإحدى	�ل�سركات	�لعاملية	

�مل�ستثمرة	يف	�ل�سوق	�مل�سرية،	وم�سنع	تابع	

ل�سركة	هندية	الإنتاج	منتجات	�لتغليف	�ملرن،	

ومر�فق	مالحة	جوية	الإحدى	�سركات	�لطري�ن،	

�إ�سافة	�إىل	م�سنع	ملو�د	�لطالء	يف	�ملغرب.	

كما	قامت	�ل�سركة	خالل	�لعام	بتحديث	�سهادة	

�الأيزو	9001	للجودة	�ل�ساملة.	وتتوقع	�لز�مل	

للحديد	م�سر	�أن	حتقق	مزيدً�	من	�لنمو	يف	

�أعمالها	يف	عام	2010،	خا�سة	بعد	توقيعها	

�تفاقية	تعاون	ملدة	ثالث	�سنو�ت	مع	�جلامعة	

�الأملانية	يف	م�سر،	فيما	جتري	حاليًا	مفاو�سات	

متقدمة	مع	�إحدى	�سركات	�ل�سوبر	ماركت	�لتي	

دخلت	حديثًا	�إىل	�ل�سوق	�مل�سري	لتوريد	مباٍن	

حديدية	جديدة	لها،	ف�ساًل	عن	غريها	من	

�لعقود	�جلديدة	�ملتوقعة	يف	�لعام	�لقادم.	

 

�رتفعت �إير�د�ت 

�لز�مل للحديد 

الهند بن�سبة 

%119
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�لز�مل	للحديد	فيتنام

و�جهت	�لز�مل	للحديد	فيتنام	�أوقات	�سعبة	

يف	عام	2009	مع	��ستد�د	�الأزمة	�ملالية	�لعاملية	

وت�سببها	بانخفا�ض	حجم	�الأعمال	يف	كل	من	

�الأ�سو�ق	�ملحلية	و�الإقليمية.	وقد	�أثر	هذ�	�لو�سع	

ب�سكل	ملحوظ	على	حجم	�الإنتاج،	حيث	�نخف�ض	

بن�سبة	28%	عن	�لعام	�ل�سابق.

وعلى	�لرغم	من	ذلك،	فقد	فازت	�ل�سركة	

مب�ساريع	كبرية	لي�ض	يف	فيتنام	فح�سب،	بل	يف	

�إندوني�سيا	وميامنار	وماليزيا	و�لفلبني	وتايالند	

و�أفغان�ستان	�أي�سًا.	وت�سمنت	�أبرز	هذه	�مل�ساريع	

توريد	14.129	طن	مرتي	من	�لهياكل	�الإن�سائية	

�لفوالذية	مل�سنع	للدرفلة	على	�لبارد	يف	ماليزيا،	

باالإ�سافة	�إىل	م�ساريع	�أخرى	كبرية	�سملت	

عددً�	من	�مل�سانع	و�مل�ستودعات	ومركزً�	للت�سوق	

وفندقًا	وحظائر	للطائر�ت.

وحتظى	�ل�سركة	باحرت�م	كبري	يف	فيتنام،	

حيث	يبدو	ذلك	و��سحًا	من	خالل	�جلو�ئز	

و�ل�سهاد�ت	�ملتميزة	�لتي	ح�سلت	عليها	�ل�سركة	

خالل	�لعام.	وقد	�سملت	هذه	�جلو�ئز	»جائزة	

�لتنني	�لذهبي	للعام	2009«	كاأف�سل	منتج	يف	فئة	

»�الإن�ساء�ت	ومو�د	�لبناء«،	و�جلائزة	�لذهبية	

يف	�ال�ستثمار	�الأجنبي	�ملبا�سر	يف	فيتنام	للعام	

2009.	وباالإ�سافة	�إىل	ذلك،	ت�سلمت	�ل�سركة	

�سهادة	تكرمي	من	�للجنة	�ل�سعبية	يف	هانوي	عن	

فئة	»�ملنتجات	�ل�سناعية	�لرئي�سية	يف	هانوي	

للعام	2009«.	

ورغم	��ستمر�ر	معاناة	�لقطاعات	�القت�سادية	

يف	جنوب	�سرق	�آ�سيا	من	تد�عيات	�الأزمة	

 �لعاملية،	�إال	�أن	�لز�مل	للحديد	فيتنام	

متفائلة	جدً�	ب�ساأن	�لتوقعات	�القت�سادية	يف	

�لعام	2010	بالن�سبة	لالأ�سو�ق	�ملحلية	و�أ�سو�ق	

�لت�سدير	�الأخرى.		

�سركة	كانام	�آ�سيا	�ملحدودة

حققت	�سركة	كانام	�آ�سيا	يف	�لدمام	باململكة	

�لعربية	�ل�سعودية	خالل	عام	2009	زيادة	يف	

�إنتاجها	بن�سبة	33.8%	مقارنة	بالعام	�ل�سابق،	

كما	متكنت	من	رفع	حجم	مبيعاتها	�إىل	�الأ�سو�ق	

�خلارجية	بن�سبة	16%	عن	�لعام	�ل�سابق.	وعلى	

�لرغم	من	هذه	�الإجناز�ت	�إال	�أن	�إير�د�ت	

�ل�سركة	�نخف�ست	خالل	�لعام	ب�سبب	تز�يد	

مطالب	�لعمالء	بخف�ض	�الأ�سعار	بالرغم	من	

تر�جع	�أ�سعار	�ملو�د	�خلام	يف	�لوقت	نف�سه.	

وجنحت	كانام	�آ�سيا	خالل	�لعام	يف	دخول	

�أ�سو�ق	جيبوتي	للمرة	�الأوىل،	فيما	فازت	

مب�ساريع	جديدة	يف	كل	من	�ململكة	�لعربية	

�ل�سعودية	وقطر.	ففي	�لدوحة،	قامت	�ل�سركة	

بتوريد	م�سطحات	حديدية	لكل	من	�ملرحلة	

�لثانية	من	م�سروع	بناء	�ملطار	�جلديد	

وموؤ�س�سة	قطر،	وتوريد	عو�ر�ض	وم�سطحات	

حديدية	�إىل	�أبر�ج	�لفي�سل	و�أروى	بالدوحة.	

ويف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية،	قامت	�ل�سركة	

بتوريد	م�سطحات	حديدية	مل�سروع	جامعة	

�الأمرية	نورة	بنت	عبد�لرحمن	يف	�لريا�ض،	

وتوريد	عو�ر�ض	حديدية	مقو�سة	لكل	من	مطار	

�مللك	خالد	بالريا�ض	ومطار	�مللك	عبد�لعزيز	

بجدة	ال�ستخد�مها	كحظائر	للطائر�ت،	كما	مت	

��ستكمال	�لعمل	يف	جممع	د�رين	مول	�لتجاري	
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و�لذي	ُبدء	�لعمل	فيه	يف	عام	2007.	ويف	�أو�خر	

�لعام	فازت	�ل�سركة	مب�سروع	جممع	تقنية	

�ملعلومات	و�الت�ساالت	)ITCC(	�ملكون	من	

�أربعة	�أبر�ج	كبرية،	و�لتابع	ملركز	�مللك	عبد�هلل	

�ملايل	يف	�لريا�ض.	

ويف	�إطار	�إ�سرت�تيجية	كانام	�آ�سيا	�لطموحة	

�لر�مية	�إىل	تعزيز	قدر�تها	�لتناف�سية	وحتقيق	

�أعلى	معدالت	�لنمو،	قامت	�ل�سركة	ب�سر�ء	

وتركيب	ماكينات	خا�سة	الإنتاج	ملحقات	

�مل�سطحات	�حلديدية،	وتركيب	ملفات	جديدة	

معتمدة	عامليًا	الإنتاج	م�سطحات	�سقفية	

بتموجات	عميقة	يف	م�سنعها	بر�أ�ض	�خليمة	يف	

�الإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة،	كما	�أ�سبحت	م�ستقلة	

تقنيًا	وجتاريًا	عن	جمموعة	كانام	�لكندية،	

وتو�سلت	�إىل	�تفاق	مع	�سركة	جلوبال	�لهند�سية	

�لعاملية	لت�سميم	وتف�سيل	رو�فد	حديدية	لبع�ض	

�مل�ساريع	�خلا�سة.	كما	ح�سلت	خالل	�لعام	على	

�سهادة	�عتماد	ملنتجاتها	من	قبل	وز�رة	�لرتبية	

و�لتعليم	يف	�ململكة	لال�ستخد�م	يف	�لقاعات	

�لريا�سية	يف	�ملد�ر�ض	وبع�ض	�الأماكن	�الأخرى.	

و�ست�سهم	هذه	�لتطور�ت	�الأخرية	يف	كانام	�آ�سيا،	

�إىل	جانب	كونها	�ل�سركة	�لوحيدة	يف	منطقة	

	»UL«	�عتماد	على	�حلا�سلة	�الأو�سط	ل�سرق�

للم�سطحات	�حلديدية	�لتي	تقوم	باإنتاجها،	

يف	تعزيز	مكانتها	�لر�ئدة	يف	�الأ�سو�ق،	و�لتي	

توؤهلها	لال�ستفادة	�لكاملة	من	�لفر�ض	و�مل�ساريع	

�مل�ستقبلية	يف	خمتلف	�أنحاء	�ملنطقة.	

�إد�رة	حلول	�ملباين	

�حلديدية	يف	�لز�مل	للحديد

تاأ�س�ست	�إد�رة	حلول	�ملباين	�حلديدية	يف	عام	

2009،	وبد�أت	�إنتاجها	�لتجاري	من	�الألو�ح	

�ملح�سورة	)sandwich panels(.	ومنذ	

تاأ�سي�سها،	�أ�سبحت	هذه	�الإد�رة	موردً�	رئي�سيًا	

لالألو�ح	�ملح�سورة	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	

وكذلك	يف	�أماكن	�أخرى	من	دول	جمل�ض	�لتعاون	

�خلليجي.	وي�سمل	�أبرز	عمالئها	�سركة	مبكو	

�لعربية	للمقاوالت	�ملحدودة	مل�سروع	حمطة	

للكهرباء	يف	�لريا�ض،	و�سركة	�سام�سوجن	�لعاملية	

مل�سروع	م�سنع	�الأمونيا	�لتابع	ل�سركة	معادن	يف	

ر�أ�ض	�لزور،	و�سركة	تكفن	)Tekfen(	مل�سروع	

م�سنع		حام�ض	�لفو�سفوريك	�لتابع	ملعادن	�أي�سًا	

يف	نف�ض	�ملوقع.	

ويف	�إطار	�هتمام	�إد�رة	حلول	�ملباين	�حلديدية	

ب�سالمة	�لبيئة	وحمايتها	من	�لتلوث،	فقد	قامت	

�لرئا�سة	�لعامة	لالأر�ساد	وحماية	�لبيئة	مبنحها	

�سهادة	مو�فقة	بيئية	بعد	تلبيتها	لل�سروط	

و�ملتطلبات	�ل�سارمة	�لتي	و�سعتها	�لرئا�سة	

ل�سمان	حتقيق	�أف�سل	�ملمار�سات	�لبيئية	يف	

خمتلف	�الأن�سطة	�ل�سناعية	و�لت�سغيلية.	

جمموعة	منتجات	�حلديد	�ل�سناعي

 وحدة	�لهياكل	�الإن�سائية	�لفوالذية	

يف	�لز�مل	للحديد

كان	�أد�ء	وحدة	�لهياكل	�الإن�سائية	�لفوالذية	يف	

عام	2009	قيا�سيًا	يف	كافة	�أن�سطتها،	وخا�سة	

فيما	يتعلق	مببيعاتها	يف	�الأ�سو�ق	�لدولية.	فقد	

ت�ساعف	حجم	�أعمالها	و�رتفعت	مبيعاتها	بن�سبة	

15.4%	عن	�لعام	�ل�سابق	نتيجة	�رتفاع	�أ�سعار	

بيع	منتجاتها	وتنفيذ	�أعمال	تركيب	�لهياكل	

�الإن�سائية	يف	�لعديد	من	�مل�ساريع.
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ومن	�أبرز	�لتطور�ت	خالل	�لعام	فوز	وحدة	

�لهياكل	�الإن�سائية	�لفوالذية	الأول	مرة	مب�ساريع	

كبرية	يف	كل	من	�جلز�ئر	و�سوريا.	ويت�سمن	

م�سروع	�جلز�ئر	توريد	�أكرث	من	14.000	طن	

مرتي	من	�لهياكل	�الإن�سائية	�حلديدية	مل�سنع	

ت�سييل	�لغاز	�لطبيعي	�لتابع	ل�سركة	�لنفط	

�جلز�ئرية	»�سوناطر�ك«	�لر�ئدة	يف	�إنتاج	

�لغاز	�لطبيعي،	يف	حني	ت�سمن	م�سروع	�سوريا	

توريد	6.000	طن	مرتي	من	�لهياكل	�الإن�سائية	

�حلديدية	مل�سروعني	بارزين	تقوم	بتنفيذهما	

 �سركة	برتوفاك	�الإمار�ت	للخدمات	�لنفطية	

يف	�سوريا.	

وعلى	�ل�سعيد	�ملحلي،	فازت	�لوحدة	مب�سروعني	

بارزين	ل�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية	لتوريد	ما	

جمموعه	11.000	طن	مرتي	من	�لهياكل	

�الإن�سائية	�حلديدية.	وقد	فازت	�ل�سركة	

بامل�سروع	�الأول	يف	�أو�ئل	�لعام	وهو	تابع	مل�سروع	

حقل	منيفة	للغاز	يف	�ملنطقة	�ل�سرقية،	فيما	

فازت	�ل�سركة	بامل�سروع	�لثاين	يف	�سهر	يونيو	

وهو	تابع	مل�سروع	حقل	كار�ن	للغاز.	كما	�أ�سبحت	

وحدة	�لهياكل	�الإن�سائية	�لفوالذية	�أحد	�ملقاولني	

�ملعتمدين	ل�سركة	برتو	ر�بغ	يف	�ململكة.	
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وعلى	�سعيد	�لتطور�ت	�لد�خلية	يف	�ل�سركة،	

مت	بناء	فرن	ثاٍن	للمعاجلة	�حلر�رية	لتوفري	

مزيد	من	�لقدرة	و�لكفاءة	يف	عمليات	�سهر	

�ملعادن،	و�إن�ساء	مدر�سة	خا�سة	لتقنية	�للحام	

بهدف	تقدمي	ور�ض	عمل	فنية	ودور�ت	تدريبية	

متقدمة	يف	خمتلف	�أعمال	وتقنيات	�للحام،	كما	

مت	تاأ�سي�ض	مكاتب	جديدة	خلدمات	�لعمالء،	

و�إن�ساء	�سالة	طعام	كبرية	ملوظفي	�ل�سركة.

 

من	جهة	�أخرى،	قامت	�ل�سركة	بتجديد	ترخي�ض	

	)AISC(	�ملعدنية	لالإن�ساء�ت	�الأمريكي	ملعهد�

فيما	يتعلق	باملعايري	�خلا�سة	ببناء	�لهياكل	

 �الإن�سائية	�حلديدية،	وجتديد	�سهادة	

 �ملعايري	�لدولية	لل�سحة	و�ل�سالمة	و�لبيئة	

	.)OHSAS 18001(

وحدة	�الأبر�ج	و�جللفنة	يف	�لز�مل	للحديد

ركزت	وحدة	�الأبر�ج	و�جللفنة	ن�ساطاتها	ب�سكل	

�أ�سا�سي	خالل	�لعام	على	�الأ�سو�ق	�لعاملية،	

وذلك	يف	ظل	تر�جع	�مل�ساريع	و�ملناق�سات	

يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	ب�سبب	تاأجيلها	

�أو	�إلغائها،	حيث	�ساهم	زيادة	حجم	�لن�ساط	

�لتجاري	للوحدة	يف	�أ�سو�ق	�لت�سدير	�إىل	�رتفاع	

�سادر�تها	بن�سبة	70%	من	بني	�إجمايل	�لطلبيات	

�لتي	�التفاق	على	توريدها	خالل	عام	2010،	

وهي	زيادة	مبعدل	ت�سع	مر�ت	عما	كانت	عليه	يف	

�لعام	�ل�سابق.	كما	�رتفع	حجم	�ملبيعات	خالل	

�لعام	ب�سبب	زيادة	معدل	�لطلبيات	�لتي	مت	

توريدها	للعمالء.	ومع	ذلك	فقد	�نخف�ض	حجم	

�الإنتاج	بن�سبة	20%	تقريبا	ب�سبب	تاأخر	بع�ض	

�لعمالء	يف	��ستالم	�ملنتجات	�لتي	مت	ت�سنيعها	

لهم	على	�أمل	�لتفاو�ض	حول	�الأ�سعار	و�حل�سول	

على	تخفي�ض	جيد.

 

ومتكنت	وحدة	�الأبر�ج	و�جللفنة	خالل	�لعام	

من	�لو�سول	�إىل	�سوقني	عامليني	جديدين،	حيث	

فازت	بعقد	بارز	لت�سنيع	وتوريد	�أبر�ج	حديدية	

�سبكية	لنقل	�لطاقة	مل�سروع	تطوير	�سبكة	نقل	

�لكهرباء	جهد	400	كيلو	فولت	يف	منطقة	نورث	

�آيالند	يف	نيوزيلند�،	وذلك	بعد	مناف�سة	�سديدة	

من	قبل	موردين	عامليني	لالأبر�ج	�حلديدية	

يف	كل	من	�لهند	و�ل�سني.	كما	فازت	�لوحدة	

 مب�سروع	لتوريد	�أبر�ج	حديدية	لالت�ساالت	

يف	�إيطاليا.	

و�سملت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	�لوحدة	

يف	عام	2009،	�إىل	جانب	م�سروع	نيوزيلند�،	

 م�سروع	لتوريد	�أبر�ج	حديدية	للنقل	جهد	

400	كيلو	فولت	�إىل	�أبوظبي،	�إ�سافة	�إىل	توريد	

	)ABB(	بي	بي	�آي	ملجموعة	فرعية	حمطات

�لعاملية	مل�سروع	�لربط	�لكهربائي	�خلليجي	

بجهد	400	كيلو	فولت.	

ويف	نهاية	�لعام،	مت	��ستكمال	بناء	�مل�سنع	

�جلديد	للجلفنة	بطاقة	�إنتاجية	54.000	طن	

مرتي	�سنويًا،	وبدء	تركيب	�الآالت	و�ملاكينات	

�لت�سنيعية	�جلديدة	فيه،	حيث	من	�ملقرر	�أن	

يبد�أ	�الإنتاج	يف	�أبريل	2010. 

وقد	قامت	�لوحدة	خالل	�لعام	بتجديد	

ترخي�سها	كمورد	معتمد	لدى	�سركة	�أر�مكو	

�ل�سعودية	و�سركة	�الت�ساالت	�ل�سعودية،	فيما	

	»BCTC«	�سركة	لدى	معتمد	كمورد	ت�سجيلها	مت

�لربيطانية،	و�سركة	»Hydro One«	�لكندية،	

و�سركة	»Babcook«	�لربيطانية،	و�سركة	�أبوظبي	

للنقل	و�لتحكم	)TRANSCO(،		وجمموعتي	

»Iberdolla«	و	»Techint«	�الأ�سبانيتني،	�إ�سافة	

�إىل	�سركة	تنمية	نفط	عمان	)PDO(.	كما	نالت	

�لوحدة	�سهادة	�جلودة	من	مركز	�ختبار	�ملعد�ت	

و�ملو�د	يف	�ملك�سيك	)LAPEM(،	وقامت	بتجديد	

�سهادة	�الأيزو	9001	الإد�رة	�جلودة	�ل�ساملة.	

وتو��سل	وحدة	�الأبر�ج	و�جللفنة	جهودها	

للدخول	�إىل	�أ�سو�ق	�إقليمية	وعاملية	جديدة	

لتنمية	�سادر�تها	وتو�سيع	قاعدتها	�لت�سويقية	

لتغطي	كافة	�أنحاء	�لعامل،	فيما	تقوم	

با�ستك�ساف	�إمكانية	متويل	بع�ض	�مل�ساريع	

�لو�عدة	من	خالل	�ل�سندوق	�ل�سعودي	للتنمية	

بهدف	�ال�ستفادة	من	فر�ض	توريد	منتجاتها	

�ملختلفة	لهذه	�مل�ساريع	يف	�الأ�سو�ق	�لتي	يدعمها	

�ل�سندوق	و�لتي	تعاين	يف	�لوقت	نف�سه	من	ركود	

�قت�سادي	ب�سبب	قلة	�ل�سيولة	�لنقدية.	

فتح اأ�سواق 

جديدة لل�رشكة يف 

نيوزيلند� و�إيطاليا
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وحدة	معد�ت	�ملعاجلة	يف	�لز�مل	للحديد

حققت	وحدة	معد�ت	�ملعاجلة	منوً�	ملحوظًا	يف	

حجم	�ملبيعات	يف	عام	2009	بزيادة	قدرها	%19 

عن	�لعام	�ل�سابق،	وذلك	نتيجة	زيادة	مبيعاتها	

�إىل	بع�ض	�لقطاعات	�لكبرية	�ملحلية	مثل	م�سنع	

�سركة	معادن	للفو�سفات	و�ملوؤ�س�سة	�لعامة	لتحلية	

�ملياه	�ملاحلة	وغريها.	كما	�رتفع	حجم	�الإنتاج	

بن�سبة	28%،	حيث	مت	توريد	5.204	طن	مرتي	

من	منتجات	�لوحدة	�ملختلفة	مقارنة	بحو�يل	

4.060	طن	مرتي	يف	عام	2008.	وتر�جعت	

مبيعات	�لوحدة	يف	�أ�سو�ق	�لت�سدير	نتيجة	

�لو�سع	�القت�سادي	�لعاملي،	�إىل	جانب	�نخفا�ض	

قيمة	�لعملة	يف	كوريا،	�لتي	تعد	�سوقًا	مهمة	

لوحدة	معد�ت	�ملعاجلة.	

وفازت	هذه	�لوحدة	مب�ساريع	مهمة	خالل	�لعام،	

كان	�أبرزها	توريد	72	�أوعية	�سغط	فوالذية	

لتحالف	ي�سم	�ل�سركة	�ل�سعودية	خلدمات	

�الأعمال	�لكهربائية	و�مليكانيكية	و�ملوؤ�س�سة	

�لعامة	لتحلية	�ملياه	�ملاحلة،	بحجم	�إجمايل	

ي�سل	�إىل	6.592	طن	مرتي،	وتوريد	��سطو�نتني	

فوالذيتني	لف�سل	�ملياه	و�لزيت	بحجم	771	طن	

مرتي،	ل�سالح	�سركتي	»JGC Corp«	�لهند�سية	

�ليابانية	و�أر�مكو	�ل�سعودية.

  

كما	مت	تركيب	فرن	جديد	للمعاجلة	�حلر�رية،	

وهو	�الأكرب	من	نوعه	يف	�ل�سرق		�الأو�سط،	و�لذي	

�أثبت	فعاليته	يف	توفري	�لكلفة	وزيادة	�الإنتاجية	

�لت�سنيعية	بحلول	نهاية	�لعام.	

وقد	ح�سلت	�لوحدة	خالل	�لعام	على	�سهادة	

�الأيزو	9001	الإد�رة	�جلودة	�ل�ساملة،	ومت	

تاأ�سي�ض	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	جديدة	مع	�سركة	

برتوكيم	�الأمريكية	بهدف	�الإنتاج	�مل�سرتك	

لالأفر�ن	�حلر�رية	ذ�تية	وغري	ذ�تية	�ال�ستعال	

)Fired Heaters(	و�مللحقات	�ملتعلقة	بها	يف	

�مل�سنع	�حلايل	لوحدة	معد�ت	�ملعاجلة،	كما	مت	

تاأ�سي�ض	�سركة	�لز�مل	لفح�ض	و�سيانة	�مل�ساريع	

	.)ZIMIPCO(	�ملحدودة	ل�سناعية�

قطاع	تكييف	�لهو�ء

متكنت	�سركاتنا	�لعاملة	يف	قطاع	�لتكييف	من	

جتاوز	�لظروف	�القت�سادية	�ل�سعبة	�لتي	مرت	

بها	�الأ�سو�ق	�الإقليمية	و�لعاملية	خالل	�لعام،	

حيث	حققت	كافة	وحد�ت	�لعمل	منوً�	و�أد�ًء	

متميزين	نتيجة	�جلهود	�لكبرية	�لتي	بذلها	

جميع	�ملوظفني.	و�سهد	�لعام	طرح	جمموعة	من	

�ملنتجات	�جلديدة	و�ملبتكرة	من	وحدتي	مكيفات	

�لغرف	و�ملكيفات	�ملركزية	ووحدة	�ملربد�ت،	

فيما	قامت	�إد�رة	�جلودة	برتكيب	نظام	�آيل	

متقدم	لتح�سني	مر�قبة	�لعمليات	�لت�سغيلية	

وتقليل	�لوقت	و�لكلفة	�لالزمني	لعمليات	

�لفح�ض	و�الختبار.	

وحققت	وحدة	�ملكيفات	�ملركزية	يف	مكيفات	

�لز�مل	منوً�	قيا�سيًا	يف	�إير�د�تها	يف	عام	2009،	

كما	فازت	مبجموعة	من	�لعقود	�ملهمة	يف	نهاية	

�لعام	مبا	ي�سمن	لها	حتقيق	عائد�ت	جيدة	يف	

�لعام	�جلديد.	

وت�سمنت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	مكيفات	

�لز�مل	خالل	�لعام	توريد	جمموعة	كبرية	

من	�أجهزة	�لتكييف	�ملختلفة	ملجمع	�لظهر�ن	

باخلرب،	وجممع	�سركة	ينبع	للبرتوكيماويات،	

وللم�ساريع	�لتابعة	للهيئة	�مللكية	للجبيل	وينبع	يف	

مدينة	�جلبيل	�ل�سناعية،	وم�ست�سفى	جاز�ن،	

وجامعة	�أم	�لقرى	مبكة	�ملكرمة،	وم�سروع	حمطة	

كهرباء	�ل�سعيبة	)�ملرحلة	�لثالثة(،	وجامعة	

�الأمرية	نورة	بنت	عبد�لرحمن	يف	�لريا�ض.	

من	جهة	�أخرى،	و��سلت	وحدة	مكيفات	�لغرف	

منوها	يف	عام	2009،	حيث	�أ�سهمت	�إ�سرت�تيجية	

�إعادة	�لتنظيم	�جلديدة	للوحدة	يف	رفع	

�إير�د�تها	بن�سبة	15%	عن	�لعام	�ل�سابق	وحتقيق	

مكا�سب	عديدة	لها	على	خمتلف	�الأ�سعدة.	
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وقد	فازت	وحدة	مكيفات	�لغرف	خالل	�لعام	

بعدد	من	�لعقود	�ملهمة	لتوريد	مكيفات	غرف	

�إىل	�إير�ن	بو��سطة	�ملوزعني	�ملعتمدين	لل�سركة	

يف	هذه	�لدولة،	كما	فازت	بعقدين	كبريين	

لتوريد	وحد�ت	تكييف	�إىل	�ملد�ر�ض	�لتابعة	

لوز�رة	�لرتبية	و�لتعليم	يف	منطقة	�لريا�ض.	

كما	قامت	مكيفات	�لز�مل	خالل	�لعام	برتقية	

�سهادة	�جلودة	لديها	�إىل	�الأيزو	2008:9001،	

	)Eurovent(	�ليوروفينت	�سهادة	وجتديد

�الأوروبية	لوحد�ت	مناولة	�لهو�ء	لغاية	عام	

2012،	�إ�سافة	�إىل	ح�سول	مربد�ت	�ملياه	هو�ئية	

�لتربيد	من	مكيفات	�لز�مل	)�سل�سلة	ASY(	على	

 Underwriters(	�أندرر�يرتز	خمترب�ت	عتماد�

Laboratories(	لتحقيقها	معايري	�ل�سالمة	

�لعاملية.	

من	ناحية	�أخرى،	�رتفعت	مبيعات	�لز�مل	كوول	

كري	يف	عام	2009	بن�سبة	25%	مقارنة	بالعام	

�ل�سابق	نتيجة	فوزها	بعقدين	كبريين،	حيث	

يت�سمن	�لعقد	�الأول	تقدمي	خدمات	�لهند�سة	

و�لتوريد	و�لت�سغيل	لل�سركة	�ل�سعودية	للحديد	

و�ل�سلب	)حديد(	�لتابعة	ل�سركة	�سابك	يف	

مدينة	�جلبيل	�ل�سناعية،	فيما	يت�سمن	�لعقد	

�لثاين	تقدمي	خدمات	�لتعديل	�لتحديثي	الأجهزة	

�لتكييف	و�لتربيد	يف	م�سروع	حقل	�ل�سفانية	

�لتابع	ل�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية.	

و�عرت�فًا	بجودة	�خلدمات	و�ملنتجات	�لتي	

تقدمها	�لز�مل	كوول	كري	جلميع	عمالئها،	فقد	

منحتها	�ل�سركة	�ل�سعودية	للكهرباء	جائزة	

»�أف�سل	مقاول	للعام	2009«	،	كما	ت�سلمت	

خطاب	�سكر	من	�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية	تقديرً�	

خلدماتها	�ملتميزة	خالل	�إ�سر�فها	على	�أعمال	

تنفيذ	�الأنظمة	�لكهروميكانيكية	يف	مباين	

 جامعة	�مللك	عبد	�هلل	للعلوم	و�لتقنية	

غربي	�ململكة.	

من	جهة	�أخرى،	حققت	جيوكليما،	وهي	�إحدى	

وحد�ت	�لعمل	�الإ�سرت�تيجية	يف	مكيفات	�لز�مل	

ومقرها	�إيطاليا،	منوً�	قيا�سيًا	يف	�إير�د�تها	

بن�سبة	21%	يف	عام	2009. 

كما	ح�سلت	�ل�سركة	خالل	�لعام	على	جائزة	

»�ل�سركة	�لر�ئدة	يف	حماية	�لبيئة:	فئة	تكييف	

�لهو�ء«	وجائزة	»�لتميز	يف	�لتعاون	�لبيئي	لهذ�	

�لعام«	تقديرً�	الإجناز�تها	يف	تطوير	�سل�سلة	

جديدة	من	�ملربد�ت	�ل�سديقة	للبيئة	)توربو	

مايزر	2(،	و�لتي	تتميز	�أي�سًا	بكفاءتها	�لعالية	

يف	��ستهالك	�لطاقة.

 

ويف	�ل�سنة	�الأوىل	من	بدء	�سركة	�لز�مل	هد�سون	

ن�ساطها،	قامت	�ل�سركة	بتنفيذ	�أول	م�سروع	لها	

مع	�سركة	نفط	�لباك�ستان،	كما	�أ�سبحت	موردً�	

معتمدً�	لدى	�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية	الأجهزة	

�ملبادالت	�حلر�رية	�ملربدة	بالهو�ء.
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قطاع الزجاج

�أولت	�لز�مل	للزجاج	خالل	عام	2009	�هتمامًا	

كبريً�	مبر�قبة	�لتكاليف	يف	خمتلف	�أق�سام	

�ل�سركة،	وجنحت	يف	حت�سني	جممل	ن�ساطاتها	

�لعامة	بن�سبة	48%	على	�لرغم	من	�نخفا�ض	

حجم	مبيعاتها	بن�سبة	8%	عن	�لعام	�ل�سابق.	

و�نخف�ست	مبيعات	�ل�سركة	يف	�أ�سو�ق	�لت�سدير	

بن�سبة	9.7%،	ولكن	�رتفع	من	جهة	�أخرى	

�إجمايل	�إنتاجها	�إىل	445.000	مرت	مربع	

مقارنة	بـ	427.000	مرت	مربع	يف	�لعام	�ل�سابق.

وت�سمنت	�أبرز	م�ساريع	�ل�سركة	خالل	�لعام،	

م�سروعني	ل�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية،	وم�سروع	

برجني	يف	�لكويت،	وم�سروع	برج	جديد	يف	قطر،	

ومركز	جتاري	يف	�جلبيل،	وم�ست�سفى	�مللك	فهد	

يف	�لريا�ض،	وبرج	مكتبي	وجتاري	للموؤ�س�سة	

�ملتحدة	للتجارة	يف	جدة،	باالإ�سافة	�إىل	

توريد	منتجاتها	لعدد	من	�مل�ساكن	�خلا�سة	يف	

�ملنطقة	�ل�سرقية.

كما	ح�سلت	�لز�مل	للزجاج	خالل	�لعام	على	

 Cardinal(	للزجاج	كاردينال	�سركة	سهادة�

Glass Industries(	لتقنية	عمليات	�ملعاجلة	

�ل�سطحية	للزجاج.	

قطاع املواد العازلة

 �ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	

�لفيربجال�ض	�ملحدودة	)�أفيكو(

و��سلت	�ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	

�لفيربجال�ض	�ملحدودة	)�أفيكو(	�أد�ئها	�ملتميز	

خالل	عام	2009،	حيث	فازت	بعدد	من	�مل�ساريع	

�لبارزة	وخا�سة	يف	دبي	باالإمار�ت	�لعربية	

�ملتحدة.	وعلى	�لرغم	من	�إلغاء	�لعديد	من	

�مل�ساريع	يف	�أماكن	متفرقة	من	�ملنطقة	نتيجة	

�الأو�ساع	�القت�سادية	�ل�سائدة،	�إال	�أن	�ل�سركة	

��ستطاعت	بنجاح	�أن	تعو�سها	مب�ساريع	جديدة	

يف	كل	من	�أبوظبي	وقطر،	مما	�ساهم	يف	حتقيق	

زيادة	بن�سبة	15.5%	يف	�إجمايل	�ملبيعات	وزيادة	

يف	�الأرباح	�ل�سافية	مقارنة	بالعام	2008. 

ويف	�ل�ساأن	ذ�ته،	�رتفعت	مبيعات	�أفيكو	يف	

�أ�سو�ق	�خلليج	خالل	�لعام	بن�سبة	36%	عن	�لعام	

�ل�سابق	نتيجة	تعزيز	ن�ساطاتها	يف	تلك	�الأ�سو�ق،	

مع	مو��سلة	�ل�سركة	متابعتها	للم�ساريع	و�لفر�ض	

�ملتاحة	يف	�الأ�سو�ق	�الأخرى.	ونتج	عن	ذلك	

زيادة	طفيفة	يف	�الإنتاج	بن�سبة	2.5%،	مع	تركيز	

�ل�سركة	على	�إنتاج	وتطوير	منتجات	ذ�ت	قيمة	

وجودة	عالية.	

و�سملت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	�ل�سركة	

خالل	�لعام،	توريد	مو�د	عازلة	الأجهزة	�لتكييف	

و�لتربيد	�إىل	كل	من	جامعة	�مللك	عبد�هلل	للعلوم	

و�لتقنية	ومدينة	�مللك	عبد�هلل	�القت�سادية	

بالقرب	من	مدينة	جدة،	وتوريد	منتجات	عزل	

ذ�ت	خ�سائ�ض	ميكانيكية	�إىل	كل	من	مركز	

قطر	�ملايل	ومركز	�لتجارة	�لدويل	وم�ست�سفى	

�لوركه	يف	�أبوظبي،	وتوريد	منتجات	عزل	

ذ�ت	خ�سائ�ض	ميكانيكية	ومعمارية	�إىل	كل	

من	جممع	�لعبديل	�ل�سكني	و�ل�سوق	�ملايل	يف	

�لعا�سمة	�الأردنية	عمان.	
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و�أحرزت	�ل�سركة	خالل	�لعام	تقدمًا	كبريً�	نحو	

تنفيذ	م�سروع	�مل�سنع	�جلديد	الإنتاج	20.000 

طن	مرتي	من	�ل�سوف	�لزجاجي	�سنويًا	يف	

�ملدينة	�ل�سناعية	�لثانية	بالدمام.	

وح�سلت	�أفيكو	على	�سهادة	»IMS«	من	منظمة	

»TϋW«	�الأملانية،	وهي	نظام	�إد�رة	متكامل	

وفريد	من	نوعه	يف	�ل�سرق	�الأو�سط،	حيث	يجمع	

بني	ثالث	�سهاد�ت	�أيزو،	وهي	�جلودة	9001،	

و�لبيئة	14001،	و�ل�سحة	و�ل�سالمة	�ملهنية	

18001،	مما	يوؤكد	�لتز�م	�أفيكو	بتزويد	جميع	

عمالئها	مبنتجات	وخدمات	ذ�ت	جودة	عالية.	

كما	ح�سلت	�أي�سًا	على	�سهادة	مو�فقة	بيئية	

من	�لرئا�سة	�لعامة	لالأر�ساد	وحماية	�لبيئة	

ملنتجاتها	من	�ملو�د	�لعازلة،	تاأكيدً�	حلر�سها	

على	�ملحافظة	على	�لبيئة	يف	خمتلف	�أن�سطتها	

�ل�سناعية	وتوفري	بيئة	عمل	�آمنة	و�سحية	جلميع	

موظفيها.	

�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	

�ل�سرق	�الأو�سط	�ملحدودة

بد�أت	�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	�ل�سرق	�الأو�سط	

�ملحدودة	يف	عام	2009	برتكيب	وت�سغيل	�الآالت	

و�ملاكينات	�لت�سنيعية	يف	م�سنعها	�جلديد	

بالدمام،	وبا�سرت	�إنتاجها	�لتجريبي	من	

منتجات	�لعزل	�ملطاطية	�لعالية	�الأد�ء	و�جلودة.	

ويف	�لوقت	ذ�ته،	مت	ت�سجيل	�ل�سركة	كمورد	

معتمد	لدى	جامعة	�مللك	خالد،	وجامعة	

�الأمرية	نورة	بنت	عبد�لرحمن	يف	�لريا�ض،	

و�سركة	�سابك،	و�سركة	�أر�مكو	�ل�سعودية.	كما	

ت�سعى	�ل�سركة	للح�سول	على	�سهادة	�الأيزو	

9001	الإد�رة	�جلودة	�ل�ساملة	وكذلك	�عتماد�ت	

»FM«	و	»UL«	ملنتجاتها	�ملختلفة.	كما	يجري	

حاليًا	تنفيذ	كافة	�ملتطلبات	و�الإجر�ء�ت	

�خلا�سة	للح�سول	على	�سهادة	�الأيزو	14000 

لنظم	ومعايري	�الإد�رة	�لبيئية.	

وعلى	�لرغم	من	�أن	�الإنتاج	�لتجاري	�لكامل	

للم�سنع	�حلايل	�سوف	يبد�أ	يف	عام	2010،	�إال	

�أن	�ل�سركة	تدر�ض	حاليًا	�إمكانية	�إن�ساء	م�سنع	

ثاٍن	ل�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	ليكون	جاهزً�	يف	

عام	2011.

حت�صنت جممل 

ن�صاطات �لز�مل 

 للــزجـاج 

بن�سبة %48
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قطاع ال�شناعات اخلر�شانية

�سركة	�لربيعة	و�لن�سار	و�لز�مل	لل�سناعات	

�خلر�سانية	�ملحدودة

تاأ�س�ست	�سركة	�لربيعة	و�لن�سار	و�لز�مل	

لل�سناعات	�خلر�سانية	�ملحدودة	)ر�نكو	

�لز�مل(	لتقدمي	حلول	�لبناء	�لعالية	�جلودة	

با�ستخد�م	�أحدث	تقنيات	�خلر�سانة.

 

و�سهدت	�إير�د�ت	�ل�سركة	منوً�	حمدودً�	خالل	

�لعام	نتيجة	تد�عيات	�الأزمة	�لعاملية	على	قطاع	

�الإن�ساء�ت،	حيث	�نخف�ست	يف	�لربعني	�لثاين	

و�لثالث	قبل	�أن	تبد�أ	بالتح�سن	جمددً�	يف	نهاية	

�لعام.	

 

وت�سمنت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	�ل�سركة	

خالل	�لعام،		جامعة	جنر�ن،	وجامعة	�لق�سيم،	

وجامعة	�مللك	�سعود	وم�ست�سفى	جامعة	�مللك	

�سعود	يف	�لريا�ض،	ومكتبة	يف	مدينة	�لهفوف،	

�إ�سافة	�إىل	ثالثة	طلبيات	ل�سالح	م�سروع	حمطة	

.)PP10(	�لريا�ض	يف		�لعا�سرة	لتوليد�

ويف	نوفمرب	بد�أت	�ل�سركة	باالإنتاج	يف	�مل�سنع	

�جلديد	للكتل	�خلر�سانية	�ملفرغة،	يف	حني	

يجري	تركيب	حمطات	ذ�ت	قدرة	�إنتاجية	�أعلى	

خللط	�خلر�سانة	و�سبها	بو��سطة	نظام	توزيع	

�آيل	للخر�سانة،	حيث	يتوقع	�أن	يكون	جاهز�	

 للت�سغيل	يف	�لربع	�لثاين	من	�ل�سنة	�ملقبلة.	

ومن	�ملقرر	�لبدء	يف	�إن�ساء	�مل�سنع	�جلديد	

للكتل	�خلر�سانية	�سابقة	�ل�سب	يف	�ملوعد	

�ملحدد،	و�لذي	�سي�ستخدم	نظام	�إنتاج	د�ئري	

�آيل	متطور.

�سركة	�سناعات	�خلر�سانة	�خللوية	�ل�سعودية	

�ملحدودة	)�أ�سيكو	�ل�سعودية(

�سركة	�سناعات	�خلر�سانة	�خللوية	�ل�سعودية	

�ملحدودة	)�أ�سيكو	�ل�سعودية(	هي	�سر�كة	

�إ�سرت�تيجية	مع	كل	من	�سركة	جمموعة	�لز�مل	

�لقاب�سة	و�سركة	�سناعات	�خلر�سانة	�خللوية	

)�أ�سيكو(	بدولة	�لكويت	الإنتاج	�لكتل	�خلر�سانية	

�خللوية	�مل�سلحة	وغري	�مل�سلحة	ذ�ت	�خلدمة	

�ل�ساقة	و�خلفيفة	�لوزن	يف	مدينة	�جلبيل	

�ل�سناعية	�سرقي	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية.

	بد�أت	�ل�سركة	�إنتاجها	بالكامل	يف	عام	2009 

من	�لكتل	�خلر�سانية،	يف	حني	قامت	با�ستكمال	

وت�سغيل	بع�ض	خطوط	�الإنتاج	�الإ�سافية	

وحمطات	�ملعاجلة	يف	�مل�سنع.

 

وقد	�سعت	�ل�سركة	�إىل	تو�سيع	ن�ساطاتها	يف	

�الأ�سو�ق	�خلارجية	ومتكنت	خالل	�لعام	من	

دخول	�أ�سو�ق	�لعر�ق	و�لبحرين،	�إىل	جانب	

تعزيز	ح�سورها	يف	�الأ�سو�ق	�ملحلية.	و��ستطاعت	

�أ�سيكو	�ل�سعودية	بنهاية		�لعام	�لفوز	بثالثة	

م�ساريع	مهمة	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية،	وهي	

م�سروع	»�مل�ساكن	�ل�سعودية«	�لذي	يتاألف	من	

48	فيال	يف	منطقة	�لعزيزية	باخلرب،	وم�سروع	

�الأمري	حممد	بن	فهد	�لذي	يتاألف	من	200 

فيال	يف	منطقة	جاز�ن،	وم�ساريع	مباين	متعددة	

�الأدو�ر	تابعة	للهيئة	�مللكية	للجبيل	وينبع	يف	

مدينة	�جلبيل	�ل�سناعية.

وت�سعى	�ل�سركة	حاليًا	ال�ستكمال	كافة	�ملتطلبات	

�لالزمة	للح�سول	على	�سهادة	�الأيزو	9001 

للجودة	�ل�ساملة،	و�إ�سافتها	�إىل	�ل�سهاد�ت	
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�الأخرى	�لتي	ح�سلت	عليها	من	كل	من	�لهيئة	

�مللكية	للجبيل	وينبع	و�لهيئة	�لعربية	�ل�سعودية	

للمو��سفات	و�ملقايي�ض،	وذلك	بهدف	تعزيز	

مكانة	�ل�سركة	وفر�ض	ح�سولها	على	�ملزيد	من	

�مل�ساريع	�لبارزة	يف	�مل�ستقبل.	

ال�شركات الأخرى

�سركة	�لطاقة	�ملركزية

قامت	�سركة	�لطاقة	�ملركزية	يف	�لبحرين	باإجر�ء	

مر�جعة	�ساملة	الأعمالها	خالل	عام	2009،	ما	

نتج	عنه	�إعادة	هيكلة	�ل�سركة	وتعزيز	ن�ساطاتها	

�لتجارية.	كما	�سعت	�ل�سركة	�إىل	تطوير	�أدو�ت	

ومعايري	�أعمالها	و�ال�ستفادة	من	خرب�تها	�ملتعددة	

للح�سول	على	م�ساريع	جديدة	يف	�ملنطقة.	

وت�سري	�الأعمال	ب�سكل	جيد	يف	م�سروع	بناء	وت�سغيل	

وحدة	حتلية	�ملياه	بطريقة	�لتنا�سح	�لعك�سي	�لتابع	

لدرة	�لبحرين	ووفقًا	للجدول	�لزمني	�خلا�ض	

بامل�سروع،	حيث	مت	ت�سليم	�أول	وحدة	للتنا�سح	

�لعك�سي	يف	�لوقت	�ملحدد.	وجتري	�ل�سركة	حاليًا	

مفاو�سات	متقدمة	مع	هيئة	�ملدن	�ل�سناعية	

ومناطق	�لتقنية	)مدن(	فيما	يتعلق	مب�سروع	�إن�ساء	

حمطة	�لتربيد	�ملركزي	با�ستخد�م	�ملاء	�ملربد	يف	

�ملدينة	�ل�سناعية	�لثانية	بالدمام	�سرقي	�ململكة	

�لعربية	�ل�سعودية.	

�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	�لبنية	�لتحتية	

�ملحدودة

بد�أت	�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	�لبنية	

�لتحتية	�ملحدودة	ن�ساطها	�لتجاري	يف	�سهر	

فرب�ير	2009،		لتقدمي	جمموعة	من	�ملنتجات	

و�خلدمات	�ملتعلقة	مب�ساريع	�لبنية	�لتحتية	وحلول	

�لطاقة	لقطاع	�الت�ساالت	�ملتنامي	يف	�لهند	

و�لدول	�الإقليمية	�ملجاورة.	وحققت	�ل�سركة	منذ	

بد�ية	ن�ساطها	منوً�	مطردً�	يف	�إير�د�تها،	و�لتي	

�ساهمت	�ل�سادر�ت	فيها	بن�سبة	%25. 

وخالل	ن�ساطها	يف	�الأحد	ع�سر	�سهر�	من	�لعام	

2009،	بد�أت	�ل�سركة	باإنتاج	ن�سخة	خا�سة	من	

مكيفات	�لز�مل	�ملوفرة	للطاقة،	كما	قامت	

بت�سميم	و�إنتاج	نظامها	�خلا�ض	الإد�رة	�لطاقة	

و�لذي	ي�ساهم	يف	حتقيق	نتائج	�إيجابية	يف	خف�ض	

معدالت	��ستهالك	�لطاقة	ب�سكل	ملمو�ض،	وجتميع	

وحدة	خا�سة	ملكيفات	�لهو�ء	�مل�سممة	بحجرتني	

مزدوجتني	مع	وحدة	تربيد	مدجمة.	وعالوة	على	

ذلك	،	قامت	�ل�سركة	برتكيب	�أكرث	من	�ألف	موقع	

لالت�ساالت	�ل�سلكية	و�لال�سلكية،	باالإ�سافة	�إىل	

توريد	حلولها	�ملبتكرة	الإد�رة	مو�قع	�الت�ساالت،	

مثل	مركز	عمليات	�لربج	�خلا�ض	بها	و�لذي	يوفر	

مز�يا	مهمة	فيما	يتعلق	بالنفقات	�لت�سغيلية	مل�سغلي	

�سبكات	�الت�ساالت.

وت�سمنت	�أبرز	�مل�ساريع	�لتي	فازت	بها	�ل�سركة	

خالل	�لعام،	م�سروع	توفري	خدمات	متكاملة	

ل�سركة	�سباي�ض	نيبال	�ملحدودة،	وتوريد	نظام	

متكامل	الإد�رة	�لطاقة	لـ	300	موقعًا	يف	�أنحاء	

متفرقة	من	�آ�سيا،	وتوريد	»مكيفات	�لز�مل	�ملوفرة	

للطاقة«	�إىل	�سركة	�الت�ساالت	�الإمار�تية،	وتوريد	

وتركيب	برج	�ت�ساالت	و�أجهزة	تكييف	ونظام	

الإد�رة	�لطاقة	ل�سركة	�آيديا	)IDEA(،	�إ�سافة	

�إىل	تنفيذ	م�سروع	متكامل	يف	200	موقعًا	ل�سالح	

جمموعة	�أير�سل	)Aircel(	�مل�سغلة	للهو�تف	

�لنقالة	يف	�لهند.	

وجتدر	�الإ�سارة	�إىل	�أن	جميع	منتجات	�ل�سركة	

متو�فقة	مع	�ملعايري	�لدولية	ل�سناعة	�الت�ساالت،	

وهي	معتمدة	�أي�سًا	من	قبل	مركز	هند�سة	

�الت�ساالت	�لتابع	لوز�رة	�الت�ساالت	يف	�لهند.	كما	

�أن	�أبر�ج	�الت�ساالت	�لتي	تنتجها	�ل�سركة	معتمدة	

من	كل	من	مركز	بحوث	�لهند�سة	�الإن�سائية	

	.)IIT(	للتكنولوجيا	�لهندي	و�ملعهد	)SERC(

وقد	قامت	�ل�سركة	يف	�الأ�سهر	�الأخرية	با�ستك�ساف	

فر�ض	جتارية	جديدة	يف	نيجرييا	و�أماكن	�أخرى	

يف	�لقارة	�الأفريقية،	وتوقيع	�تفاقيات	تعاون	مع	

عدد	من	مزودي	حلول	تقنية	�لقيا�ض	و�لتحكم	

عن	بعد	وم�سنعي	�لرقاقات	�الإلكرتونية	�لذكية،	

وذلك	بهدف	��ستخد�مها	يف	مر�كز	عمليات	�أبر�ج	

�الت�ساالت	�لتي	تنتجها	�ل�سركة.	
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تقرير اإجنازات اخلدمات 

 املركزية وامل�ضرتكة يف 

الزامل لل�ضناعة

مقدمة

و��سلت	�خلدمات	�ملركزية	و�مل�سرتكة	يف	�سركة	

�لز�مل	لال�ستثمار	�ل�سناعي	)�لز�مل	لل�سناعة(	

خالل	�لعام	2009	جهودها	�لناجحة	يف	دعم	

ومتابعة	�لتنفيذ	�لفعال	جلميع	�خلدمات	على	

�مل�ستويات	�الإد�رية	و�لت�سغيلية	و�خلدمات	�مل�ساندة	

يف	�ل�سركة،	و�لتي	تعد	جزءً�	حيويًا	ومتكاماًل	

ل�سمان	ح�سن	�سري	�لعمل	يف	كافة	قطاعات	

�لز�مل	لل�سناعة.

 

�إد�رة	�لتدقيق	�لد�خلي

تدرك	�لز�مل	لل�سناعة	�أهمية	وجود	نظام	قوي	

لتنفيذ	ومتابعة	�الإجر�ء�ت	�لد�خلية،	بحيث	يكون	

قادرً�	على	�ال�ستجابة	بفعالية	وكفاءة	ملطالب	

�لقطاعات	ووحد�ت	�لعمل	�ملختلفة،	و�ملحافظة	

على	�لرقابة	�لد�خلية	للعمليات	�الإد�رية	

و�لت�سغيلية	و�لن�ساطات	�لتجارية	لكافة	قطاعات	

�ل�سركة.	ويف	عام	2009	�سعت	�إد�رة	�لتدقيق	

�لد�خلي،	و�لتي	مت	�إن�ساوؤها	يف	�لعام	�ل�سابق،	بكل	

�إمكانياتها	لتعزيز	�لكفاءة	�لت�سغيلية	يف	جميع	

قطاعات	�ل�سركة	من	�أجل	حت�سني	بيئة	�ملر�قبة	

�لد�خلية	وحتقيق	�أق�سى	��ستفادة	من	�ملو�رد	

�ملتاحة	لل�سركة.	

وخالل	�لعام،	�أجنزت	�الإد�رة	90	مهمة	مر�جعة	

د�خلية	بهدف	تعزيز	كفاءة	�ل�سو�بط	�لد�خلية	

�حلالية	يف	كافة	�لقطاعات	ووحد�ت	�لعمل	

بال�سركة،	وتقدمي	�لتو�سيات	�لالزمة	لتطوير	

�لرقابة	�لد�خلية	و�إد�رة	�ملخاطر	وحت�سني	

فعاليتها.

 

وتقدم	�إد�رة	�لتدقيق	�لد�خلي	�أي�سًا	�لدعم	

�ملنا�سب	ل�سمان	تطبيق	�أف�سل	�ملمار�سات	يف	

�حلوكمة،	وحماية	م�سالح	�مل�ساهمني،	�إ�سافة	

�إىل	�سمان	�إد�رة	�أعمال	�لز�مل	لل�سناعة	وجميع	

�لقطاعات	و�ل�سركات	�لتابعة	لها	بطريقة	م�سوؤولة	

و�سفافة.	كما	تقوم	باإجر�ء	مر�جعة	دورية	�ساملة	

مرة	و�حدة	على	�الأقل	يف	�لعام	ال�ستعر��ض	مدى	

كفاءة	وفعالية	نظام	�لرقابة	�لد�خلية	و�لعمليات	

و�الإجر�ء�ت	�ملالية	و�لت�سغيلية	و�ل�سو�بط	

�لد�خلية	بال�سركة.

 

�ملو�رد	�لب�سرية

قامت	�إد�رة	�ملو�رد	�لب�سرية	يف	�لز�مل	لل�سناعة	

خالل	عام	2009	مبر�جعة	وتعزيز	كافة	بر�جمها	

�لهادفة	�إىل	حت�سني	بيئة	�لعمل،	وتركيز	�أن�سطتها	

على	ثالثة	حماور	رئي�سية	هي:	تقدمي	�لرب�مج	

�لتطويرية	�لتي	تلبي	�الحتياجات	�حلالية	

و�مل�ستقبلية	للعمل،	وتطوير	�لرب�مج	�حلالية	

لتحقيق	�لتميز	�لت�سغيلي،	و�ل�سعي	�إىل	�إيجاد	بيئة	

عمل	تناف�سية	وحمفزة	يف	كافة	قطاعات	�ل�سركة	

يف	ظل	�لتو�سع	و�لتنوع	يف	ن�ساطات	�ل�سركة.

 

�لتوظيف

متت	�إعادة	هيكلة	عملية	�لتوظيف	وتعزيز	

�لرو�بط	مع	كافة	وحد�ت	�لعمل	بهدف	تلبية	

�حتياجاتهم	من	�ملو�رد	�لب�سرية.	ومن	بني	

�الإجناز�ت	�لرئي�سية	�لتي	حتققت	يف	هذ�	�ل�ساأن،	

ت�سريع	عملية	�لتوظيف	وتقليل	�لفرتة	�لالزمة	

مللء	�ل�سو�غر	�لوظيفية	من	خالل	حت�سني	�لكفاءة	

�لت�سغيلية.	وهذ�	يعني	�لرتكيز	ب�سكل	�أكرب	على	

�مل�ساركة	يف	�حلمالت	�لوظيفية	�لتي	تقيمها	

بع�ض	�لقطاعات	�ل�سناعية	كل	عام	و�لتي	تتو�فر	

فيها	�ملهار�ت	�لوظيفية	�ملطلوبة،	وتوفري	خدمات	

�إلكرتونية	للمتقدمني	�إىل	�لوظائف	�ل�ساغرة،	

و�إجر�ء	�ملقابالت	�ل�سخ�سية	بو��سطة	تقنية	

�لفيديو	عن	بعد،	وتقليل	��ستخد�م	�إعالنات	

�لوظائف	بالطرق	�لتقليدية	من	خالل	زيادة	

��ستخد�م	خدمات	وكاالت	�لتوظيف	و�ملوؤ�س�سات	

�ال�ست�سارية	�ملتخ�س�سة	يف	توظيف	�ملديرين	

�لتنفيذيني	يف	بلد�ن	حمددة.	وجتدر	�الإ�سارة	�إىل	

�أنه	مت	توظيف	ما	جمموعه	1.383	موظفًا	جديدً�	

خالل	عام	2009	يف	خمتلف	قطاعات	�لز�مل	

لل�سناعة،	منهم	565	من	�ملو�طنني	�ل�سعوديني.
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�إد�رة	�الأد�ء	�لوظيفي

مت	�تخاذ	عدة	مبادر�ت	هذ�	�لعام	لتعزيز	نظام	

�إد�رة	�الأد�ء	�لوظيفي	و�لتي	�سملت	توثيق	»جماالت	

�لنتائج	�لرئي�سية«	و	»موؤ�سر�ت	�الأد�ء	�لرئي�سية«	

لالإد�رة	�لعليا،	وتطوير	نظام	تقييم	�الأد�ء	

�لوظيفي	)PEDP(	لو�سع	�الأهد�ف	�ملحددة	

للموظفني	يف	بد�ية	�لعام.	كما	مت	تطوير	منهجية	

عملية	�أف�سل	للم�ساعدة	يف	حتديد	�الحتياجات	

�لتدريبية	ملختلف	قطاعات	�ل�سركة.	

وخالل	�لعام	مت	�إطالق	نادي	�ملوظفني	�ملميزين	

يف	�لز�مل	لل�سناعة	لتكرمي	�أكرث	من	1.800 

موظفًا	ومنحهم	�سهاد�ت	تكرميية	تقديرً�	

جلهودهم	�ملميزة.	ويركز	�لنادي	على	تقدير	�أد�ء	

�ملوظفني	على	�مل�ستوى	�الإد�ري	وم�ستوى	�الأق�سام	

�ملختلفة	يف	كل	�سركة.	كما	مت	��ستحد�ث	نظام	

خا�ض	لتح�سني	�أد�ء	�ملوظفني	�لذين	يحققون	

معدل	�أد�ء	�أقل	من	�ملتوقع،	وت�سمينه	منهجية	

�أف�سل	لتحديد	�الحتياجات	�لتدريبية	لهم.	

�لنظم	و�لعمليات	و�لتوثيق

مت	خالل	�لعام	�إ�سد�ر	ن�سرة	�إخبارية	ف�سلية	

جديدة	»High Risers«	الإبقاء	جميع	�ملوظفني	على	

معرفة	برب�مج	ون�ساطات	�إد�رة	�ملو�رد	�لب�سرية،	

وتقدمي	بع�ض	�ملقاالت	و�ملعلومات	�لتعليمية	

و�ملفيدة	لهم،	خ�سو�سًا	فيما	يتعلق	بالتطوير	

�لذ�تي	وحتقيق	�لتو�زن	بني	�لعمل	و�حلياة	

�خلا�سة	للموظف،	�إىل	جانب	�الإجابة	على	

��ستف�سار�ت	وت�ساوؤالت	�ملوظفني	وت�سليط	�ل�سوء	

على	�إجناز�تهم	�ملختلفة.

كما	مت	تطوير	مبادرة	مكتب	�لدعم	و�مل�ساندة	يف	

�إد�رة	�ملو�رد	�لب�سرية	)HR Helpdesk(	كو�سيط	

�إلكرتوين	للموظفني،	حيث	ي�سمح	لهم	بطرح	

�الأ�سئلة	حول	�أو�ساعهم	و�ل�سيا�سات	و�الإجر�ء�ت	

�لوظيفية	يف	�ل�سركة.	ومت	خالل	�لعام	�أي�سًا	

مر�جعة	و�إعادة	�إ�سد�ر	كتيب	�سيا�سات	و�إجر�ء�ت	

�ملو�رد	�لب�سرية	يف	جملد	و�حد،	ومن	�ملقرر	�أن	

يتبعه	يف	�لعام	�لقادم	برنامج	خا�ض	للتو��سل	

�لد�خلي	بال�سركة،	و�لذي	�سي�سمح	با�ستعر��ض	

وتقييم	جميع	�سيا�سات	�ملو�رد	�لب�سرية	وتعزيز	

رفاهية	�ملوظفني	وخلق	بيئة	�سحية	متميزة	يف	

مكان	�لعمل.

مت توظيف �أكرث من 560 من �لكو�در 

�ل�صعودية يف عام 2009
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�لتعوي�سات	و�ملز�يا	�لوظيفية	

مت	خالل	�لعام	�النتهاء	من	عملية	مر�جعة	

�مل�سميات	و�ملجموعات	�لوظيفية	وحتديثها	لكافة	

وحد�ت	�الأعمال	�لرئي�سية	يف	�لز�مل	لل�سناعة،	

وبالتايل	��ستكمال	�أحد	�لعنا�سر	�لرئي�سية	يف	

برنامج	�لتعوي�سات	و�ملز�يا	�لوظيفية.	كما	مت	

�إطالق	برنامج	�لتقييم	�لوظيفي	�جلديد	لقطاع	

تكييف	�لهو�ء،	و�سيتم	تو�سيعه	لي�سمل	�لز�مل	

للحديد	يف	�لعام	2010.	وهذ�	�سيمكن	�إد�رة	

�ملو�رد	�لب�سرية	من	�إعادة	تقومي	�لقيمة	�لن�سبية	

للوظائف	يف	خمتلف	�أق�سام	�ل�سركة،	وم�ساعدتها	

يف	�لرتكيز	على	�لوظائف	�الإ�سرت�تيجية	وحتديد	

�ل�سو�بط	و�ملعايري	�لالزمة	للتوظيف	و�إد�رة	�الأد�ء	

و�لتطوير	�لوظيفي.		

�لتدريب	و�لتطوير

كثفت	�ل�سركة	بر�جمها	�لتدريبية	و�لتطويرية	

�لتي	�سملت	جميع	�ملوظفني	�حلاليني	و�جلدد	يف	

خمتلف	�مل�ستويات	�لوظيفية،	مبا	فيهم	�ملديرين	

و�مل�سرفني	و�ملهند�سني	�لذين	مت	توفري	بر�مج	

تدريبية	متخ�س�سة	لهم.	ويف	�إطار	تطوير	بر�مج	

وم�ستويات	�لتدريب،	مت	�إجناز	مر�حل	متقدمة	

من	عملية	ت�سييد	�ملبنى	�جلديد	ملعهد	�لز�مل	

للتدريب	�ل�سناعي	بالدمام،	حيث	يتوقع	��ستكمال	

ت�سييد	�ملبنى	بالكامل	يف	�لربع	�لثاين	من	�لعام	

�ملقبل.	وت�سعى	�ل�سركة	حاليًا	للح�سول	على	

�العتماد	�لدويل	من	بع�ض	�ملوؤ�س�سات	�لتعليمية	

�ملرموقة	يف	�ململكة	�ملتحدة	لرب�مج	�لتدريب	

�ملهنية	�ملتخ�س�سة	�لتي	يقدمها	�ملعهد.

ويف	عام	2009،	�أجنز	�ملعهد	تدريب	150	موظفًا	

�سمن	بر�مج	تدريبية	منظمة	تر�وحت	مدتها	ما	

بني	4-6	�أ�سهر	بهدف	تعزيز	قدر�تهم	ومهار�تهم	

يف	�لعمل.	وقد	��ستكمل	�ملوظفون	بنجاح	بر�مج	

تدريبية	عديدة،	�سملت	تقنية	�للحام،	وتقنية	

�لت�سنيع،	وت�سغيل	�الآالت	و�ملاكينات	�ل�سناعية،	

�إ�سافة	�إىل	تقنية	�لتربيد	و�لتكييف.	وت�سمنت	

جميع	�لرب�مج	�لتدريبية	مقرر�ت	�أ�سا�سية	

م�سرتكة،	مثل	�لريا�سيات	و�للغة	�الإجنليزية	

و�أخالقيات	�لعمل	و�ل�سالمة	�ملهنية	و�لر�سم	

�لفني،	وذلك	بهدف	م�ساعدة	�ملوظفني	و�ملتدربني	

يف	تعلم	�ملو�د	�ملتعلقة	مبهامهم	�لعملية	و�إعد�دهم	

للعمل	بطريقة	�أكرث	كفاءة	وفعالية	د�خل	بيئة	

�لعمل.	كذلك	�أكمل	544	موظفا	دور�ت	تدريبية	

متخ�س�سة،	لريتفع	بذلك	�لعدد	�الإجمايل	

للموظفني	�لذين	تلقو�	دور�ت	تدريبية	خمتلفة	

يف	عام	2009	�إىل	694	موظفًا،	منهم	343	من	

�ملو�طنني	�ل�سعوديني.	

ويلعب	معهد	�لتدريب	دورً�	هامًا	�أي�سًا	يف	خدمة	

�ملجتمع.	فخالل	�لعام،	��ستفاد	70	طالبًا	من	عدد	

من	�جلامعات	و�لكليات	�ل�سعودية	من	خمتلف	

مناطق	�ململكة	من	بر�مج	�لتدريب	�ل�سيفي	

و�لتعاوين	�لتي	يجريها	�ملركز	با�ستمر�ر،	�إىل	

جانب	تنظيم	�جلوالت	�مليد�نية	لهم	على	�ملر�فق	
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�لت�سنيعية	لل�سركة	لتعريفهم	باأحدث	�الأ�ساليب	

و�لتقنيات	�لت�سنيعية	يف	�سناعة	�أجهزة	�لتكييف	

و�ملنتجات	�حلديدية	�ملتنوعة.	كذلك	��ستفاد	

60	طالبًا	يف	�ملرحلة	�لثانوية	من	برنامج	تدريب	

�سيفي	ملدة	�سهرين	لتطوير	مهار�ت	�لتو��سل	

باللغة	�الإجنليزية	ومهار�ت	��ستخد�م	تطبيقات	

�حلا�سب	�الآيل	�ملختلفة.

 

وحتر�ض	�لز�مل	لل�سناعة	على	مو��سلة	هذه	

�خلدمات	�الجتماعية	باعتبارها	عن�سرً�	حيويًا	يف	

حت�سني	�أد�ء	�ل�سباب	�ل�سعودي	وتطوير	مهار�تهم	

و�إعد�دهم	لتويل	مهام	ومنا�سب	وظيفية	يف	

�ملن�ساآت	�لوطنية	�ملختلفة	فور	�النتهاء	من	

در��ستهم	يف	�مل�ستقبل.	

تقنية	�ملعلومات	

تقدم	�إد�رة	تقنية	�ملعلومات	بالز�مل	لل�سناعة	

جمموعة	متكاملة	من	خدمات	�أنظمة	�ملعلومات	

و�الأعمال	�الإلكرتونية	�إىل	جميع	�لقطاعات	

و�ل�سركات	�لتابعة	للز�مل	لل�سناعة	وبع�ض	

�لعمالء	�خلارجيني.

 

يف	عام	2008،	حازت	�إد�رة	تقنية	�ملعلومات	على	

	)ISO 20000(	للمقايي�ض	�لعاملية	�ملنظمة	سهادة�

يف	جمال	تقنية	�ملعلومات	وهي	�ساحلة	لغاية	

�أبريل	2011.	ويف	هذ�	�لعام،	مت	�إجر�ء	�لتقييم	

�ل�سنوي	الأد�ء	»�إد�رة	خدمات	تقنية	�ملعلومات	

)ITSM(«	�خلا�ض	بهذه	�ل�سهادة	بنجاح،	مما	

يوؤكد	�لتز�منا	�مل�ستمر	باأعلى	معايري	�أمن	و�سالمة	

�ملعلومات	يف	�ل�سركة،	�إ�سافة	�إىل	مو��سلة	

�لتطوير	و�لتح�سني	�مل�ستمر	للجودة	يف	جمال	�إد�رة	

خدمات	�ملعلومات.

 

ومن	�أبرز	�إجناز�ت	�إد�رة	تقنية	�ملعلومات	خالل	

عام	2009،	تطبيق	نظام	�لتحكم	ومر�قبة	�الأد�ء	

�ملتطور	)Industrial Automation System(	يف	

م�سنع	�أفيكو	بالدمام،	و�لذي	يوفر	�أدو�ت	متقدمة	

للمر�قبة	�لدقيقة	و�ملتابعة	�ملبا�سرة	مل�ستويات	

�لكفاءة	و�الإنتاجية	يف	�لعمليات	�لت�سنيعية.	

وتركيب	نظام	مركز	�ت�سال	�آيل	يف	�لز�مل	كوول	

كري	للرد	على	�ت�ساالت	�لعمالء	وتوجيههم	

�آليًا.	وتركيب	نظام	�إد�رة	�لرموز	�لربجمية	يف	

�إد�رة	تقنية	�ملعلومات	بال�سركة	ملر�قبة	ور�سد	

�أي	تغيري�ت	قد	حت�سل	يف	�لرب�مج	و�لتطبيقات	

�لد�خلية	يف	�ل�سركة.	وتركيب	نظام	�لدعم	�لفني	

الإد�رة	�خلدمات	�لفنية	يف	�لز�مل	للحديد.	

��صتكمل 150 موظفاً 

�سعودياً بر�مج تدريبية 

 مدتها 4-6 �أ�صهر 

يف 2009
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وتركيب	وت�سغيل	نظم	�إد�رة	�ملو�رد	�لب�سرية	

وتطبيقات	»iSweet«	على	�ل�سبكة	�لد�خلية	يف	

كل	من	�سركة	�لز�مل	هد�سون	و�سركة	�أرما�سل	

�لز�مل	�ل�سرق	�الأو�سط	يف	�لدمام.	باالإ�سافة	�إىل	

ذلك،	مت	تاأ�سي�ض	�سبكة	�ت�سال	�إلكرتونية	لربط	

�ملكاتب	�لدولية	لل�سركة	يف	كل	من	م�سر	وفيتنام	

بالبنية	�لتحتية	الإد�رة	تقنية	�ملعلومات	لتمكينهم	

من	�ال�ستفادة	من	�خلدمات	�ملتكاملة	�لتي	تقدمها	

�الإد�رة	ب�سكل	فعال	و�سل�ض.	كما	قامت	�الإد�رة	

بتنفيذ	وتطوير	عدد	كبري	من	�لرب�مج	و�لتطبيقات	

�الأخرى،	وحت�سني	�لعمليات	�الإلكرتونية	و�لت�سغيلية	

عرب	جميع	قطاعات	�لز�مل	لل�سناعة.

  

ويف	�أكتوبر	2009،	ح�سلت	�لز�مل	لل�سناعة	على	

جائزة	م�سابقة	جملة	»�أخبار	�لكمبيوتر	�لعربية«	

عن	فئة	»تطبيقات	�لطاقة	و�خلدمات	�الأكرث	

فعالية	لهذ�	�لعام«	خالل	حفل	توزيع	جو�ئز	�ملجلة	

للعام	2009،	�عرت�فًا	�الإجناز�ت	�ملتميزة	�لتي	

حققتها	�ل�سركة	يف	جمال	تطبيق	و��ستخد�م	

�لتطبيقات	�لتقنية	�ملتطورة	يف	قطاع	�الأعمال	

على	م�ستوى	�ملنطقة.	وتعد	هذه	�جلائزة	من	

�أهم	جو�ئز	�سناعة	تقنية	�ملعلومات	يف	منطقة	

�ل�سرق	�الأو�سط،	حيث	ت�سعى	�إىل	ت�سليط	�ل�سوء	

على	قطاع	تقنية	�ملعلومات	و�الت�ساالت	و�إبر�ز	

�ل�سركات	�ملتميزة	يف	تطبيق	�أف�سل	�حللول	

و�لتطبيقات	�لتقنية	يف	�ملنطقة.	

�ل�سالمة	ومنع	�خل�سائر

ت�سرف	�إد�رة	منع	�خل�سائر	يف	�لز�مل	لل�سناعة	

على	متابعة	وتنفيذ	كافة	جو�نب	�ل�سالمة	و�ل�سحة	

و�لبيئة	و�لوقاية	من	�حلر�ئق	و�الأمن	و�ل�سالمة.	

ويتمثل	�أحد	�لعنا�سر	�الأ�سا�سية	لدور	�إد�رة	منع	

�خل�سائر	يف	زيادة	�لوعي	بهذه	�مل�سائل	يف	جميع	

�لقطاعات	و�ملر�فق	�لت�سنيعية	للز�مل	لل�سناعة	

يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	و�خلارج.

وقد	�أحرزت	�الإد�رة	تقدمًا	كبريً�	خالل	عام	

2009	يف	تخفي�ض	معدل	تكر�ر	�حلو�دث	ودرجة	

خطورتها،	�إىل	جانب	�لتح�سني	�مل�ستمر	ملوؤ�سر�ت	

"جائزة �أف�صل �رشكة 
يف جمال �مل�صئولية 

�لجتماعية للعام 

2009" يف فيتنام



27

�ل�سالمة	و�ل�سحة	و�لبيئة	يف	خمتلف	قطاعات	

�ل�سركة.	ويعود	حتقيق	هذ�	�لنجاح	ب�سكل	كبري	

�إىل	�متثال	جميع	قطاعات	�ل�سركة	بالتطبيق	

�لكامل	الأنظمة	و�إجر�ء�ت	�ل�سالمة	و�لوقاية	من	

�حلريق	ومتطلبات	�ل�سالمة	�لبيئية	�الأخرى.	

 وقد	قامت	�إد�رة	منع	�خل�سائر	خالل	�لعام	

 بتقدمي	�مل�ساعدة	�لطارئة	الإجالء	100	موظف	

بعد	ت�سرب	غاز�ت	�سامة	يف	�أحد	�ملو�قع،	�إ�سافة	

 �إىل	حماية	�ملوظفني	وممتلكات	�ل�سركة	بعد	

ن�سوب	حريق	كبري	يف	�إحدى	�ملن�ساآت	�ل�سناعية	

�ملجاورة	لل�سركة.	

�خلدمات	�ملركزية	– تطوير	�الأعمال
و��سلت	�إد�رة	تطوير	�الأعمال	يف	�لز�مل	لل�سناعة	

خالل	�لعام	بحث	ودر��سة	�لفر�ض	�ال�ستثمارية	

�لو�عدة	و�ال�ستفادة	من	فر�ض	�ل�سر�كة	�ملتاحة	

لتنمية	�أعمال	�ل�سركة	يف	خمتلف	�لقطاعات،	�إىل	

جانب	�لعمل	على	تنفيذ	ثالثة	م�ساريع	جديدة	هي:	

تاأ�سي�ض	�سركة	برتوكيم	�لز�مل	�ملحدودة،	وهي	

�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	جديدة	مع	�سركة	برتوكيم	

�الأمريكية	الإنتاج	�الأفر�ن	�حلر�رية	ذ�تية	وغري	

ذ�تية	�لت�سغيل	)fired heaters(،	و�لتخطيط	

مل�سروع	�إن�ساء	م�سنع	ثاٍن	الأفيكو	الإنتاج	�ملو�د	

�لعازلة،	و�ل�سروع	يف	عملية	�لتخطيط	لتاأ�سي�ض	

�ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	�ل�سوف	

�ل�سخري	)ASICO(،	وهي	�سركة	جديدة	�ستكون	

مملوكة	بالكامل	للز�مل	لل�سناعة.		

�خلدمات	�ملركزية	– �ل�سئون	�لقانونية
بذلت	�إد�رة	�ل�سئون	�لقانونية	جهودً�	كبرية	

خالل	�لعام	للح�سول	على	�سهادة	حلقوق	�مللكية	

�لفكرية	للوثائق	و�لكتيبات	�لفنية	�خلا�سة	

بربجميات	�لز�مل	للحديد	�لهند�سية،	و�حل�سول	

على	ترخي�ض	د�ئم	من	�لهيئة	�لعربية	�ل�سعودية	

للمو��سفات	و�ملقايي�ض	ل�سركة	�ختبار	�ملحدودة	

لفح�ض	�أجهزة	�لتكييف	وحلول	�لتحكم	�لبيئية،	

و�مل�ساعدة	يف	تاأ�سي�ض	�أربع	�سركات	جديدة	هي:	

�سركة	مكونات	�لبناء،	و�سركة	�ل�سرقية	للتربيد	

�ملركزي	�ملحدودة،	و�سركة	�لز�مل	خلدمات	

�لتكييف	و�لتربيد	�أبوظبي،	و�ل�سركة	�لعربية	

للمو�د	�لعازلة	من	�ل�سوف	�ل�سخري،	�إ�سافة	�إىل	

�مل�ساعدة	يف	تنفيذ	ومتابعة	�الإجر�ء�ت	�لقانونية	

�لالزمة	من	قبل	�لهيئة	�لعامة	لال�ستثمار	يف	

�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	لتاأ�سي�ض	�سركة	برتوكيم	

�لز�مل	�ملحدودة.

  

كما	تقوم	�إد�رة	�ل�سئون	�لقانونية	بدور	حموري	

وفاعل	يف	�لتو��سل	مع	�سندوق	�لتنمية	�ل�سناعية	

�ل�سعودي	نيابة	عن	�لز�مل	لل�سناعة	للح�سول	

على	متويل	للم�ساريع	�لقائمة	و�جلديدة.	

م�سئوليتنا	جتاه	�ملجتمع	

حتر�ض	�لز�مل	لل�سناعة	دومًا	على	�اللتز�م	

مب�سئوليتها	�الجتماعية	و�الإ�سهام	يف	بر�مج	

خدمة	وتنمية	جمتمعها	�ملحلي	وجميع	�ملجتمعات	

�الإقليمية	و�لعاملية	�لتي	تعمل	فيها،	وذلك	من	

خالل	توطني	�لوظائف	وتقدمي	�مل�ساهمات	�ملالية	

ودعم	�مل�ساريع	و�الأعمال	�خلريية	و�الإن�سانية.	ومن	

�أبرز	�الإجناز�ت	يف	هذ�	�ملجال	خالل	�لعام،	ت�سلم	

�لز�مل	للحديد	فيتنام	جائزة	�أف�سل	�سركة	يف	

جمال	�مل�سئولية	�الجتماعية	للعام	2009	من	غرفة	

�لتجارة	و�ل�سناعة	�لفيتنامية	بالتن�سيق	مع	عدد	

من	�لوز�ر�ت	�ملحلية،	تقديرً�	جلهودها	يف	جمال	

�خلدمة	و�مل�سئولية	�الجتماعية.	

كما	كان	ل�سركاتنا	�الأخرى	دور	فعال	و�سامل	فيما	

يتعلق	بامل�سئولية	�الجتماعية،	كان	�أبرزها	قيام	

�لز�مل	للحديد	م�سر	بالتربع	مبنتجاتها	من	

�لهياكل	�الإن�سائية	�حلديدية	الإن�ساء	�ملخترب�ت	يف	

جامعتي	�لقاهرة	وعني	�سم�ض.	ويف	�ساأن	مت�سل،	

قامت	جمموعة	�ملباين	�حلديدية	يف	�لز�مل	

للحديد	بتطوير	بع�ض	�ملر�فق	�لبيئية	يف	م�سانع	
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�ل�سركة،	مطبقة	�أحدث	�لتقنيات	�لعاملية	يف	

جمايل	�لت�سغيل	و�ل�سالمة		�لبيئية	و�ل�سناعية،	

و�سمان	مطابقتها	للمعايري	�لدولية	لل�سالمة	

�لبيئية	و�لقو�نني	�لبيئية	�جلديدة	يف	�ململكة	

�لعربية	�ل�سعودية.	

كما	قامت	�ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	

�لفيربجال�ض	�ملحدودة	)�أفيكو(	باإن�ساء	�إد�رة	

خا�سة	ملتابعة	�ل�سئون	�ملتعلقة	باجلودة	و�ل�سحة	

و�لبيئة	و�ل�سالمة	و�الأمن	ومنع	�خل�سائر	يف	جميع	

�أق�سام	�ل�سركة،	مدركة	م�سوؤولياتها	حيال	�سحة	

و�سالمة	موظفيها	وعمالئها	و�ملجتمعات	�لتي	

تعمل	فيها.

 

و�نطالقًا	من	حر�سها	على	�مل�سئولية	و�ل�سالمة	

�لبيئية،	قامت	�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	

�لبنية	�لتحتية	�ملحدودة	بت�سجيع	عمالئها	على	

توفري	��ستهالك	�لطاقة	وتعزيز	�لوعي	�لبيئي	

بني	�ملوظفني	و�لعمالء	وتطوير	منتجاتها	لتكون	

�سديقة	للبيئة.	كما	ح�سلت	وحدة	�لهياكل	

�الإن�سائية	�لفوالذية	يف	�لز�مل	للحديد	موؤخرً�	

 

على	�سهادة	»ISO 14001:2004«	و�سهادة	

»OHSAS 18001:2007«	�خلا�سة	باملعايري	�لدولية	

الإد�رة	�لبيئة	و�ل�سحة	و�ل�سالمة	�ملهنية،	ومتكنت	

من	�حلد	من	�الأمر��ض	يف	�أماكن	�لعمل	من	خالل	

�إجر�ء	فحو�سات	طبية	روتينية	جلميع	�ملوظفني.

 

كما	تلتزم	�سركة	�لطاقة	�ملركزية	يف	�لبحرين	

بتقليل	تاأثري	�أعمالها	ومنتجاتها	على	�لبيئة	من	

خالل	��ستخد�م	منتجات	�سديقة	للبيئة	وتقلل	من	

�نبعاث	غاز�ت	�لكربون	�ل�سارة،	عماًل	مبوجب	

بروتوكول	كيوتو	)Kyoto(	�لذي	يهدف	�إىل	

تخفي�ض	ن�سبة	�إ�سد�ر	ثاين	�أك�سيد	�لكربون	وباقي	

�لغاز�ت	�ملوؤثرة	يف	ظاهرة	�الحتبا�ض	�حلر�ري.

 

و�نطالقا	من	م�سوؤوليتها	يف	�لدور	�لتنموي	جتاه	

�ملجتمع،	حتر�ض	�لز�مل	لل�سناعة	على	��ستقطاب	

�لعمالة	�لوطنية	و�إيجاد	فر�ض	عمل	طموحة	

للمو�طنني،	وتعزيز	مبادر�ت	توطني	�لوظائف	يف	

جميع	�ملناطق	و�لبلد�ن	�لتي	تعمل	فيها،	�إميانًا	

منها	ب�سرورة	حتقيق	�لرفاهية	�الجتماعية	

و�مل�ساهمة	�لفعالة	للمجتمعات	�ملحلية	يف	هذه	

�لبلد�ن.	كما	حتر�ض	على	�حلد	من	تاأثري	�أعمال	

قطاعاتها	�ل�سناعية	على	�لبيئة	وتوفري	مناخ	عمل	

�سحي	و�سليم	جلميع	�ملوظفني.	

وحر�ست	�ل�سركة	خالل	�لعام	على	�مل�ساركة	

و�الإ�سهام	يف	�لرب�مج	و�لفعاليات	�الجتماعية	

و�القت�سادية	�ملختلفة،	حيث	�ساركت	�لز�مل	

لل�سناعة	كر�ٍع	ذهبي	يف	منتدى	»�لتوطني	فر�ض	

وحتديات	2009«	�لذي	نظمته	غرفة	�ل�سرقية	يف	

�لدمام،	و�أقيم	للمرة	�الأوىل	على	م�ستوى	�لغرف	

�لتجارية	يف	�ململكة،	بهدف	ت�سجيع	�ال�ستثمار	

�لد�خلي	�لهادف	�إىل	دعم	�لتنمية	�القت�سادية	

�لوطنية،	و��ستقطاب	وجذب	�ال�ستثمار�ت	

�لتي	من	�ساأنها	دعم	�لتنمية	يف	�ململكة	�لعربية	

�ل�سعودية	من	خالل	توطني	�ل�سناعة	و�ال�ستثمار	

ب�سكل	يخدم	�ملجتمع	و�القت�ساد	�لوطني.	وقد	

لعب	موظفو	�ل�سركة	�أي�سًا	دورً�	حيويًا	يف	�مل�ساهمة	

�الجتماعية	من	خالل	حملة	�لتربع	بالدم	بالدمام	

و�مل�ساركة	يف	�ملنا�سبات	�لريا�سية	يف	كل	من	

�لدمام	و�لريا�ض.

 

ففي	�سهر	نوفمرب	2009،	نظمت	�لز�مل	لل�سناعة	

بالتعاون	مع	بنك	�لدم	�الإقليمي	بالدمام	حملة	

تربع	بالدم	يف	مقر	�سركة	�لز�مل	للحديد	يف	

�ملدينة	�ل�سناعية	�الأوىل	بالدمام،	و�لتي	القت	

جتاوبًا	و��سعًا	من	جميع	من�سوبي	�ل�سركة.

و�سارك	يف	حملة	�لتربع	بالدم	�أكرث	من	150 

موظفًا	من	خمتلف	قطاعات	�ل�سركة،	مما	يعك�ض	

�لتز�م	�لز�مل	لل�سناعة	ومن�سوبيها	بالقيم	

�جلوهرية	باعتبارها	كيانًا	وطنيًا	يجيد	�لتفاعل	

مع	حميطه،	و�إميانًا	منهم	باأهمية	�لعمل	�خلريي	

�الإيجابي	يف	�ملجتمع	تنفيذً�	ال�سرت�تيجيات	

�ل�سركة	يف	�لدعم	�خلريي	�ملثمر،	و�إح�سا�سًا	

مب�سئولية	�لقطاع	�خلا�ض	جتاه	�ملجتمع.

و�سهد	عام	2009	�نطالق	فعاليات	�ملهرجان	

�لريا�سي	للز�مل	لل�سناعة	حتت	�سعار	»نحن	

فريق	و�حد«،	مب�ساركة	�أكرث	من	200	موظفا	من	
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خمتلف	قطاعات	�لز�مل	لل�سناعة،	للمناف�سة	

يف	�أربع	�ألعاب	ريا�سية	وهي	كرة	�لقدم	و�ل�سلة	

و�لطائرة	ولعبة	�لكريكت،	حيث	تهدف	هذه	

�الأجو�ء	�إىل	تعزيز	�لعالقات	و�لرو�بط	�الجتماعية	

بني	�ملوظفني	يف	كافة	وحد�ت	�لعمل	بال�سركة.

 

تدرك	�لز�مل	لل�سناعة	�أبعاد	م�سئولياتها	

�الجتماعية	باعتبارها	جزءً�	ال	يتجز�أ	من	

جمتمعها	�ملحلي	و�ملجتمعات	�الأخرى	�لتي	تعمل	

فيها،	وت�سعى	دومًا	للحفاظ	على	موقع	ريادي	

ومميز	من	خالل	تعزيز	دورها	كع�سو	م�سئول	

وفاعل	يف	�ملجتمع	�لدويل.	ويف	ظل	ظروف	�ل�سوق	

�ملتغرية	و�الأو�ساع	�القت�سادية	�ل�سائدة	وتز�يد	

حدة	�ملناف�سة	بني	�ل�سركات	�ملختلفة،	فاإن	جميع	

قطاعات	�لز�مل	لل�سناعة	متيقظة	وحري�سة	دومًا	

على	حتقيق	�لتفوق	و�لتميز	�لت�سغيلي	و�اللتز�م	

باأعلى	�ملعايري	�ملهنية	و�الأخالقية	يف	جميع	

�أعمالها	ون�ساطاتها	�ملختلفة.	وت�سهم	هذه	�ملبادئ	

�الأ�سا�سية،	�إىل	جانب	�اللتز�م	�مل�ستمر	بتعزيز	

وتنمية	حقوق	م�ساهمينا،	�سو�ء	كانو�	م�ساهمني	�أو	

مديرين	�أو	موظفني	�أو	عمالء	�أو	�أفر�د	�ملجتمعات	

�لتي	تعمل	فيها	قطاعات	�لز�مل	لل�سناعة	يف	

خمتلف	�أنحاء	�لعامل،	يف	حتقيق	�لنجاح	و�لنمو	

و�لريادة	يف	�مل�ستقبل.	

�ل�سهاد�ت	و�جلو�ئز

يف	�أو�ئل	�لعام،	تلقى	�لدكتور	عبد�لرحمن	

عبد�هلل	�لز�مل،	رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة،	وثيقة	

ُمباركة	من	خادم	�حلرمني	�ل�سريفني	�مللك	

عبد�هلل	بن	عبد�لعزيز	�آل	�سعود،	تقديرً�	

لع�سوية	�لز�مل	لل�سناعة	يف	م�سروع	�ل�سر�كة	

�الإ�سرت�تيجية	ما	بني	�لقطاع	�خلا�ض	و�ملوؤ�س�سة	

�لعامة	للتدريب	�لتقني	و�ملهني.

 

من	ناحية	�أخرى،	كرم	معايل	وزير	�ملياه	

و�لكهرباء	رئي�ض	جمل�ض	�إد�رة	�ملوؤ�س�سة	�لعامة	

لتحلية	�ملياه	�ملاحلة	�ملهند�ض	عبد�هلل	بن	

عبد�لرحمن	�حل�سني،	�لز�مل	لل�سناعة	على	

م�ساركتها	كر�ٍع	بالتيني	ملوؤمتر	حتلية	�ملياه	يف	

�لبلد�ن	�لعربية	�لذي	�أقيم	يف	�لريا�ض.	كما	فازت	

�لز�مل	لل�سناعة	باملركز	�لثاين	يف	مبادرة	موؤ�سر	

�لتناف�سية	�مل�سئولة	لعام	2009،	وذلك	خالل	

منتدى	�لتناف�سية	�لدويل	�لثالث	يف	�لريا�ض	�لذي	

نظمته	�لهيئة	�لعامة	لال�ستثمار	باململكة	�لعربية	

�ل�سعودية.	وياأتي	فوز	�لز�مل	لل�سناعة	بهذه	

�جلائزة	بناء	على	معايري	�لتقييم	يف	�البتكار	يف	

�خلدمة	و�ملنتج،	و�لتو��سل	�مل�سئول،	وبيئة	�لعمل	

�مل�سئولة،	نتيجة	�ملمار�سات	�لعملية	�مل�سئولة	

لل�سركة	عرب	كافة	�أعمالها	�الإقليمية	و�لدولية.	

وثيقة ُمباركة من 

خادم �حلـرمني �ل�رشيفني 

تقدير�ً للز�مل لل�صناعة



30

نبــذة عـن 

ال�ضـركـــة

ملحـة	عامـــة

تاأ�س�ست	�سركة	�لز�مل	لال�ستثمار	�ل�سناعي	

)�لز�مل	لل�سناعة(	يف	عام	1998	ويقع	مقرها	

�لرئي�سي	يف	�لدمام	باململكة	�لعربية	�ل�سعودية.	

وهي	جمموعة	�سناعية	و�إنتاجية	ر�ئدة	تقوم	

بتقدمي	منتجات	عالية	�جلودة	و�أنظمة	وخدمات	

هند�سية	متكاملة	لتلبية	متطلبات	�سناعة	

�الإن�ساء�ت	�لعاملية.	ت�سمل	منتجات	�ل�سركة	

�ملباين	�حلديدية	�سابقة	�لهند�سة،	و�لهياكل	

�الإن�سائية	�لفوالذية،	و�أجهزة	تكييف	�لهو�ء،	

و�أجهزة	�ملبادالت	�حلر�رية	�ملرُبدة	بالهو�ء،	

و�أجهزة	�لتربيد	�ملركزية	وخدمات	�ملر�فق	

�حليوية،	و�لهياكل	�حلديدية	حلامالت	�الأنابيب،	

و�أوعية	�ل�سغط،	و�أبر�ج	نقل	�لطاقة	و�الت�ساالت،	

و�لعو�ر�ض	�ملفرغة	و�مل�سطحات	�حلديدية،	

و�الأفر�ن	�حلر�رية	ذ�تية	وغري	ذ�تية	�لت�سغيل،	

ومعاجلة	�لزجاج	�ملعماري،	و�خلر�سانة	�خللوية	

و�ملباين	�خلر�سانية	�جلاهزة،	و�ملو�د	�لعازلة	

من	�لفيربجال�ض،	ومنتجات	�لعو�زل	�ل�سناعية	

�لبال�ستيكية	�لرغوية.	

يعمل	يف	�لز�مل	لل�سناعة	�أكرث	من	10.000 

موظف	يف	55	دولة،	وتبلغ	�سادر�تها	حو�يل	%34 

من	�إجمايل	�ملبيعات	�ل�سنوية	�إىل	خارج	�ململكة	

 �لعربية	�ل�سعودية.	تقوم	�ل�سركة	ببيع	منتجاتها	

يف	�أكرث	من	60	�سوق	عاملية،	ومتلك	مر�فق	

ت�سنيعية	يف	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية،	و�الإمار�ت	

�لعربية	�ملتحدة،	وم�سر،	و�لنم�سا،	و�لهند،	

وفيتنام،	و�إيطاليا.

يتم	تد�ول	�أ�سهم	�لز�مل	لل�سناعة	يف	�سوق	

�الأ�سهم	�ل�سعودية	منذ	مطلع	عام	2002.	ميكن	

�حل�سول	على	مزيد	من	�ملعلومات	يف	�ملوقع	

.www.zamilindustrial.com	:لتايل�

�الأن�سطة	و�لقطاعات

تتاألف	�لز�مل	لل�سناعة	من	خم�سة	قطاعات	

�سناعية	رئي�سية	هي:	�حلديد،	وتكييف	

�لهو�ء،	و�لزجاج،	و�ملو�د	�لعازلة،	و�ل�سناعات	

�خلر�سانية،	باالإ�سافة	�إىل	�سركاتها	�الأخرى،	

حيث	يوجد	يف	كل	قطاع	عدد	من	�ل�سركات	

و�ل�سر�كات	�الإ�سرت�تيجية	مع	�سركات	حملية	

وعاملية	ر�ئدة.	

قطاع	�حلديد

�لز�مل	للحديد:	�ل�سركة	�لعاملية	�لر�ئدة	يف	

جمال	�سناعة	�ملباين	�حلديدية	�ل�سابقة	�لهند�سة	

و�ملّورد	�الأول	يف	منطقة	�ل�سرق	�الأو�سط	للهياكل	

�الإن�سائية	�لفوالذية	و�لهياكل	�حلديدية	حلامالت	

�الأنابيب	و�أوعية	�ل�سغط	و�الأبر�ج	�حلديدية	

�ملجلفنة	لنقل	�لطاقة	و�الت�ساالت	و�لعو�ر�ض	

�ملفرغة	و�مل�سطحات	�حلديدية،	و�الألو�ح	�ملعدنية	

�ملعزولة.	تقع	�مل�سانع	�لرئي�سية	للز�مل	للحديد	

يف	مدينة	�لدمام	باململكة	�لعربية	�ل�سعودية،	

باالإ�سافة	�إىل	م�سانعها	�الأخرى	يف	م�سر	وفيتنام	

و�لهند	و�الإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة.

�سركة	كانام	�آ�سيا	�ملحدودة:	هي	�سر�كة	

�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	�ستيل	بال�ض	�ملحدودة	

)Steel Plus Ltd.(	�إحدى	�سركات	جمموعة	

كانام	�لكندية.	تقوم	باإنتاج	�لعو�ر�ض	�ملفرغة	

و�مل�سطحات	�حلديدية	يف	م�سنعها	بالدمام	يف	

�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية.	

�سركة	برتوكيم	�لز�مل	�ملحدودة:	هي	�سر�كة	

�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	برتوكيم	�الأمريكية	الإنتاج	

�الأفر�ن	�حلر�رية	ذ�تية	وغري	ذ�تية	�ال�ستعال	

)Fired Heaters(	يف	�لدمام	باململكة	�لعربية	

�ل�سعودية.
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قطاع	تكييف	�لهو�ء

مكيفات	�لز�مل:	�ل�سركة	�لعاملية	�لر�ئدة	يف	

�سناعة	�أجهزة	تكييف	�لهو�ء.	تقع	م�سانع	

مكيفات	�لز�مل	يف	�لدمام	باململكة	�لعربية	

�ل�سعودية	و�إيطاليا	و�لهند.

�سركة	�ل�سرق	�الأو�سط	ملكيفات	�لهو�ء	�ملحدودة:	

هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	جرن�ل	�إلكرتيك	

)General Electric(	لت�سنيع	وت�سويق	خمتلف	

�أنو�ع	مكيفات	�لغرف	�لتي	ت�سنع	بالعالمات	

�لتجارية	جلرن�ل	�إلكرتيك	الأ�سو�ق	�ل�سعودية	ودول	

�خلليج.

�سركة	�لز�مل	هد�سون	�ملحدودة:	هي	�سر�كة	

�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	منتجات	هد�سون	�ل�سرق	

�الأو�سط	�ملحدودة	لت�سنيع	وجتميع	و�سيانة	�أجهزة	

�ملبادالت	�حلر�رية	�ملرُبدة	بالهو�ء	يف		�لدمام	

باململكة	�لعربية	�ل�سعودية.

�سركة	�لز�مل	�أدفانتك	كويلز	�ملحدودة:	هي	

�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	�أدفانتك	كويلز	

�ملحدودة	يف	�لهند	الإنتاج	مكيفات	هو�ء	�لغرف،	

وهي	�إحدى	�ل�سركات	�لقليلة	�لتي	تقوم	بت�سغيل	

م�سنع	متكامل	الأجهزة	�لتكييف	يف	�لهند.	

�لز�مل	كوول	كري:	�ل�سركة	�لر�ئدة	يف	جمال	

خدمة	و�سيانة	�أجهزة	ومعد�ت	تكييف	�لهو�ء،	يقع	

مقرها	�لرئي�سي	يف	مدينة	�لدمام	ومتلك	فروعًا	

عديدة	يف	خمتلف	�أنحاء	�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية	

ودول	جمل�ض	�لتعاون	�خلليجي.

�سركة	�ختبار	�ملحدودة	)�ختبار(:		�أول	خمترب	

م�ستقل	لفح�ض	�أجهزة	�لتكييف	وحلول	�لتحكم	

�لبيئية	يتم	�إطالقه	يف	�ل�سرق	�الأو�سط.

قطاع	�لزجاج	

�لز�مل	للزجاج:	�ل�سركة	�لر�ئدة	يف	معاجلة	

�لزجاج	�ملعماري	وي�سمل	�إنتاجها	�لزجاج	�ملق�سى	

و�لزجاج	�ملقوى	حر�ريًا	و�لزجاج	متعدد	�ل�سفائح	

و�لزجاج	�ملعزول	و�لزجاج	�حلر�ري	و�لزجاج	

�ملقاوم	للحريق	�لعايل	�الأد�ء.	يقع	م�سنع	�لز�مل	

للزجاج	يف	�لدمام	باململكة	�لعربية	�ل�سعودية.	

قطاع	�ملو�د	�لعازلة	

�ل�سركة	�لعربية	للمو�د	�لعازلة	من	�لفيربجال�ض	

�ملحدودة	)�أفيكو(:	هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	

	)Owens Corning(	كورننج	�أوينز	�سركة	مع

�الأمريكية	لت�سنيع	�ملو�د	�لعازلة	من	�لفيربجال�ض	

يف	مدينة	�لدمام	باململكة	�لعربية	�ل�سعودية.	

�سركة	�أرما�سل	�لز�مل	�ل�سرق	�الأو�سط	�ملحدودة:	

هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	�أرما�سل	�لعاملية	

�الأملانية	الإنتاج	منتجات	�لعزل	�ملطاطية	و�ملو�د	

�لعازلة	�ل�سناعية	يف	مدينة	�لدمام	باململكة	

�لعربية	�ل�سعودية.

قطاع	�ل�سناعات	�خلر�سانية

�سركة	�لربيعة	و�لن�سار	و�لز�مل	لل�سناعات	

�خلر�سانية	�ملحدودة:	هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	

مع	جمموعة	�لربيعة	و�لن�سار	يف	م�سنع	�لربيعة	

و�لن�سار	للمباين	�خلر�سانية	�جلاهزة	)ر�نكو	

للخر�سانة(	يف	مدينة	�لريا�ض	باململكة	�لعربية	

�ل�سعودية،	لت�سميم	وت�سنيع	وتركيب	�ملباين	

�خلر�سانية	�جلاهزة.	كما	يقوم	بت�سنيع	ت�سكيلة	

و��سعة	من	�ملنتجات	�خلر�سانية	�الأخرى.
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�سركة	�سناعات	�خلر�سانة	�خللوية	�ل�سعودية	

�ملحدودة:	هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	

جمموعة	�لز�مل	�لقاب�سة	و�سركة	�سناعات	

�خلر�سانة	�خللوية	)�أ�سيكو(	بدولة	�لكويت	

الإنتاج	�لكتل	�خلر�سانية	�خللوية	�مل�سلحة	وغري	

�مل�سلحة	ذ�ت	�خلدمة	�ل�ساقة	و�خلفيفة	�لوزن	

يف	مدينة	�جلبيل	�ل�سناعية	باململكة	�لعربية	

�ل�سعودية.

�سركات	�أخرى

�سركة	�لز�مل	نيودلهي	مل�ساريع	�لبنية	�لتحتية	

�ملحدودة:	هي	�سر�كة	�إ�سرت�تيجية	مع	�سركة	

نيودلهي	الأبر�ج	�الت�ساالت	�ملحدودة	لتقدمي	

جمموعة	و��سعة	من	�ملنتجات	و�خلدمات	

�خلا�سة	مب�ساريع	�لبنية	�لتحتية	لالت�ساالت،	

كاالأبر�ج	�ملجلفنة	و�الألو�ح	�ملعدنية	�ملعزولة	

و�أجهزة	تكييف	�لهو�ء،	لقطاع	�الت�ساالت	

�ملتنامي	يف	�لهند	من	م�سانع	�ل�سركة	يف	�ململكة	

�لعربية	�ل�سعودية	و�لهند.	

�سركة	�لطاقة	�ملركزية:	تقوم	بتقدمي	وتطوير	

خدمات	فعالة	و�عتمادية	يف	جمال	قيا�ض	

وتنظيم	�لطاقة	و�حللول	�ملتعلقة	بها	ملختلف	

�لقطاعات	�ل�سكنية	و�لتجارية	و�ل�سناعية	

و�مل�ساريع	�ل�سناعية	�لتطويرية	�لعمالقة	يف	

خمتلف	دول	جمل�ض	�لتعاون	�خلليجي	�نطالقًا	

من	مركزها	�لرئي�سي	يف	مملكة	�لبحرين.	
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�لنتائـج �ملاليــة   
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تقرير مراجعي احل�سابات

ال�سادة امل�ساهمني

�سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي )�سركة م�ساهمة �سعودية(

الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

نطاق املراجعة

لها  التابعة  وال�سركات   ) �سعودية  م�ساهمة  �سركة   ( ال�سناعي  لال�ستثمار  الزامل  ل�سركة  املرفقة  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  راجعنا   لقد 

التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  لل�سنة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق  يف  والتغريات  للدخل  املوحدة  والقوائـم   2009 دي�سمرب   31 يف  كما   )1 )اإي�ساح 

ال�سركات  123 من نظام  املادة  ال�سركة وفقا لن�ص  املالية املوحدة املعدة من قبل  القوائم  29 املعتربة جزءا من هذه  اإىل   1 والإي�ساحات من رقم 

واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن هذه القوائم املالية املوحدة هي من م�سوؤولية اإدارة ال�سركة واأن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا 

على هذه القوائم املالية املوحدة بناء على املراجعة التي اأجريناها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها، وتتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�سول على درجة معقولة من 

القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية من اأية اأخطاء جوهرية.  ت�ستمل اإجراءات املراجعة على فح�ص اختباري للم�ستندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات 

التي حتتويها القوائم املالية. كما ت�ستمل على تقييم للمعايري املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�ص القوائم 

املالية ككل. ويف اعتقادنا اأن مراجعتنا ت�سكل اأ�سا�سًا معقوًل ن�ستند عليه يف اإبداء راأينا.

راأي مطلق

براأينا، اإن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد لل�سركـة و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2009 

ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها املالئمة لظروف ال�سركة و�سركاتها التابعة. كما 

تتفق مع متطلبات نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة و�سركاتها التابعة فيما يتعلق باإعداد وعر�ص القوائم املالية. 
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قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 2009

2008  2009 اإي�ساح   

)باآلف الريالت ال�سعودية(   

املوجودات املوظفة    

988.535  1.086.151  3 املمتلكات واالآالت واملعدات 

265.600  245.624  4 اال�ستثمارات 

27.730  27.730  5 ال�سهرة التجارية  

19.282  22.360  6 امل�ساريف املوؤجلة 

     

املوجودات املتداولة     

2.341.187  1.510.354  7 خمزون  

1.470.726  1.272.683  8 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما  

55.767  144.286  9 مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

201.393  353.878  10 نقد وما يف حكمه 

4.069.073  3.281.201   

املطلوبات املتداولة    

906.502  839.342  11 اأوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�س�سات 

10.471  16.015  9 مبالغ م�ستحقة اإىل جهات ذات عالقة 

دفعات مقدمة من عمالء    321.111  346.149

1.726.170  975.881  12 متويالت مرابحة وتورق 

55.319  40.978  13 قرو�ص ق�سرية الأجل  

115.451  240.068  17 ق�سط جاري من قرو�ص لأجل 

  

3.160.062  2.433.395   

�سايف املوجودات املتداولة  

909.011  847.806   

  

2.210.158  2.229.671   

االأموال املوظفة

حقوق امللكية      

15و18  450.000  450.000 راأ�ص املال  

124.908  147.923  16 احتياطي نظامي 

اأرباح مبقاة   388.903  401.268

67.500  67.500  18 توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة 

-  150.000  18 توزيعات اأ�سهم منحة مقرتحة 

)5.020( خ�سائر ا�ستثمارات غري حمققة   - 

)10.397(  )8.855( خ�سارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية  

1.028.259  1.195.471   

73.236  93.016  19 حقوق االأقلية 

1.101.495 اإجمايل حقوق امللكية   1.288.487 

املطلوبات غري املتداولة     

963.216  770.951  17 قرو�ص لأجل  

ح�سابات دائنة طويلة الأجل   10.796  2.171

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني    159.437  143.276

1.108.663  941.184   

  

2.210.158  2.229.671   

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة  من 1 اإىل 29 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .
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القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

قائمة  الدخل املوحدة

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2008  2009 اإي�ساح   

   )باآلف الريالت ال�سعودية(

�سايف املبيعات     4.204.412  4.549.602

)3.584.021(  )3.279.512( تكلفة املبيعات    

اإجمايل الربح    924.900  965.581

     

امل�ساريف     

298.728  300.247  20 بيع وتوزيع 

317.685  289.869  21 عمومية واإدارية 

5.958  4.465  6 اإطفاء م�ساريف موؤجلة 

622.371  594.581    

الدخل من العمليات الرئي�سية    330.319  343.210

     

41.568  53.186  22 اإيرادات اأخرى 

)116.793(  )91.735( 11و12و13و17  اأعباء مالية 

احل�سة يف خ�سائر �سركات مرتبطة 

-     )8.510(  4    وتابعة ، ال�سايف 

الدخل قبل ح�ساب الزكاة 

 267.985 وال�سرائب وح�س�ص االأقلية    283.260 

     

)3.991(  )4.323( �سرائب اأجنبية   

)23.008(  )17.618( �سايف ح�س�ص الأقلية يف نتائج   ال�سركات التابعة   

240.986 الدخل قبل ح�ساب الزكاة    261.319 

     

15.850  31.169  14 زكاة 

225.136 �سايف دخل ال�سنة    230.150 

     

5.00 ريال 24  5.11 ريال  ربحية ال�سهم  

     

5.00 ريال 24  5.11 ريال  ربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة  من 1 اإىل 29 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2008  2009 اإي�ساح   

         ) باآلف الريالت ال�سعودية (

الن�ساطات الت�سغيلية

267.985  283.260 الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�سرائب وح�س�ص الأقلية  

التعديالت  لـ :    

104.835  106.282    ال�ستهالك  

701  )397(    )الربح( اخل�سارة من بيع ممتلكات واآلت ومعدات   

-  8.510    ح�سة ال�سركة يف خ�سائر �سركات مرتبطة وتابعة ، ال�سايف  

5.958  4.713    اإطفاء امل�ساريف املوؤجلة  

116.793  91.735    الأعباء املالية  

496.272  494.103   

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :     

)707.889(  830.833    املخزون   

)370.808(  112.010    املدينون  

332.148  )96.885(    الدائنون  

)250.277(  1.340.061 النقد من ) امل�ستخدم يف ( العمليات  

    

35.863  16.161 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ،  ال�سايف  

)116.793(  )91.735( اأعباء مالية مدفوعة   

)10.780(  )12.919( زكاة و�سرائب اأجنبية مدفوعة   

)341.987(  1.251.568 �سايف النقد من ) امل�ستخدم يف ( الن�ساطات الت�سغيلية  

 

الن�ساطات اال�ستثمارية     

)298.960(  )180.198( �سراء ممتلكات واآلت ومعدات   

2.010  2.716 املتح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات   

)4.293(  )9.942( م�ساريف موؤجلة متكبدة  

)156.211(  )15.428( �سراء ا�ستثمارات  

)457.454(  )202.852( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساطات ال�ستثمارية  

الن�ساطات التمويلية     

)67.500(  )67.500( توزيعات اأرباح مدفوعة  

1.041.477  57.978 قرو�ص لأجل مت احل�سول عليها  

)18.997(  )125.626( �سداد قرو�ص لأجل  

التغري يف قرو�ص ق�سرية الأجل و متويالت 

)137.818(  )764.630(     مرابحة وتورق  

)12.943(  2.162 حقوق الأقلية ،  ال�سايف  

804.219  )897.616( �سايف النقد ) امل�ستخدم يف ( من الن�ساطات التمويلية  

     

4.778  151.100 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه  

     

186.726  201.393 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة  

9.889  1.385 احلركة يف فرق ترجمة عملة – ال�سايف  

201.393  353.878 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة  من 1 اإىل 29 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .



قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

خ�سارة اأرباح )خ�سائر(  توزيعات  توزيعات      

ترجمة العملة عند ا�ستثمارات   اأرباح نقدية  اأ�سهم  اأرباح  الحتياطي  راأ�ص   

توحيد القوائم املالية   غري حمققة  مقرتحة  منحة   مبقاة  النظامي  املال   

املجموع  مقرتحة         

                           )باآلف الريالت ال�سعودية(   

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

225.136  -  -  -  -  225.136  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  )22.514(  22.514  - املحول اإىل الحتياطي النظامي 

)2.000(  -  -  -  -  )2.000(  -  - مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

)67.500(  -  -  )67.500(  -  -    -  - توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 18( 

-    -  -  67.500  -  )67.500(  -  - توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة )اإي�ساح 18( 

)9.262(  -  )9.262(  -  -  -  -  - خ�سائر ا�ستثمارات غري حمققة 

)10.397(  )10.397(  -  -  -  -  -  - احلركة خالل ال�سنة 

 1.028.259  )10.397(  )5.020(  67.500  -  401.268 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008  450.000  124.908 

        

 230.150  -  -  -  -  230.150  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  )23.015(  23.015  - املحول اإىل الحتياطي النظامي 

)2.000(  -  -  -  -  )2.000(  -  - مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

)67.500(  -  -  )67.500(  -  -  -  - توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 18( 

-  -  -  150.000  -  )150.000(  -  - توزيعات اأ�سهم منحة مقرتحة )اإي�ساح 18( 

-    -  -  67.500  -  )67.500(  -  - توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة )اإي�ساح 18(  

6.562  1.542  5.020  -  -  -  -  - احلركة خالل ال�سنة 

1.195.471  )8.855(  -  67.500  150.000  388.903  147.923  450.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009 
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ت�سكل الإي�ساحات املرفقة  من 1 اإىل 29 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .



1-  و�شع ال�شركة النظامي ون�شاطها

مت حتويل �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم 407 بتاريخ 1419/3/14هـ )املوافق 8 يوليو 1998(. وكانت 

ال�سركة قبل ذلك تعمل ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، حتت ا�سم �سركة الزامل للمباين احلديدية املحدودة. وقد اأدرجت ال�سركة ر�سميا يف �سوق الأ�سهم 

ال�سعودية اعتبارا من 9 فرباير 2002. وال�سركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم 2050004215.

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

الفروع :

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

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

- م�سنع الزامل للزجاج، ويقوم باإنتاج الزجاج واملرايا.

ال�سركات التابعة :

الن�سبة اململوكة  

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

�سركة الزامل للمباين احلديدية – م�سر   100 %

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

زامل �ستيل ، بول�سكا – بولندا   100 %

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

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

زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد    100 %

زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد   100 %

�سركة اختبار املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية   100 %

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

�سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي – الإمارات    100 %

�سركة الزامل لل�سناعات احلديدية – اأبو ظبي ،  الإمارات العربية املتحدة   100 %

�سركة زامل �ستيل بيلدنغز ليمتد – تايالند   100 %

�سركة الزامل لفح�ص و�سيانة امل�ساريع ال�سناعية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية   100 %

�سركة الزامل لالإن�ساءات احلديدية – اململكة العربية ال�سعودية   100 %

�سركة الزامل للهياكل الفولذية – م�سر   100 %

زامل كون�سرتك�سن انديا بي.يف.تي. ليمتد   100 %

�سركة مكونات البناء – اململكة العربية ال�سعودية   100 %

زامل انورفيم�سن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد – الهند   100 %

زامل �ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباين ليمتد   92.27 %

جيوكليما ا�ص. اآر. ال. – اإيطاليا   85 %

كانام اآ�سيا املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية   65 %

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

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

�سركة الزامل هد�سون املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية   50 %
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القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 ) تتمة (

2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

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

اأ�سا�ص توحيد القوائم املالية

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

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

التكلفة.

العرف املحا�سبي 

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

ال�سهرة التجارية

اإن ال�سهرة التجـارية متثل فائ�ص تكلفة القتناء عن القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة القابلة للتمييز بتاريخ القتناء. ويتم قيا�ص ال�سهرة التجارية 

بعد العرتاف الأويل بها على اأ�سا�ص التكلفة بعد ح�سم اأية خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن النخفا�ص يف قيمة ال�سهرة التجارية.

املمتلكات واالآالت واملعدات / اال�ستهالك

تقيد جميع املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة. الأر�ص اململوكة ل ت�ستهلك، ويتم احت�ساب ا�ستهالك للممتلكات والآلت واملعدات الأخرى وفقا ملعدلت يتم 

احت�سابها ل�سطب تكلفة كل من املوجودات على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة. 

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

ر�سملتها.

االنخفا�ص يف قيمة االأ�سول 

تقوم ال�سركة بتاريخ قائمة املركز املايل مبراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة للتاأكد من عدم وجـود اأي موؤ�سر يدل على 

انخفا�ص يف قيمة تلك الأ�سول، ويف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر، يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد املقـدرة لتلك الأ�سول للتو�سل اإىل مدى النخفا�ص يف 

قيمتها ) اإن وجدت (. ويف حالـة عدم قدرة ال�سركة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأحد الأ�سول، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة 

الإنتاجية التي يعود لها ذلك الأ�سل.

وعندما تقدر القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل ) اأو للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ( باأقل من قيمتها الدفرتية، يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لالأ�سل ) اأو 

للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ( لت�ساوي قيمتها القابلة لال�سرتداد.  وتقيد اخل�سائر الناجتة عن النخفا�ص يف قيمة الأ�سل كم�سروف يف احلال.

عند عك�ص قيمة النخفا�ص يف قيمة الأ�سل يف الفرتة الالحقة، تعدل القيمة الدفرتية للموجودات ) اأو للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ( بزيادتها اإىل القيمة 

املقدرة املعدلة القابلة لال�سرتداد ب�سرط األ تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ص قيمة الأ�سل ) اأو الوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ( يف 

ال�سنوات ال�سابقة. ويتم اإثبات عك�ص اخل�سائر الناجتة عن النخفا�ص يف قيمة الأ�سل كاإيراد يف احلال.

امل�ساريف املوؤجلة

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

اإن ر�سوم التمويل املدفوعة مقدما تتعلق بقرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ويتم اإطفاءها على فرتة القرو�ص. يتم ر�سملة الإطفاء وكجزء من الأعمال 

الراأ�سمالية حتت التنفيذ ) اإذا كان ذلك منطبقا ( حتى تاريخ بدء العمليات التجارية بحيث يتم حتميلها لحقا على قائمة الدخل املوحدة.
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اال�ستثمارات

ت�سنف ال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفقا لنية ال�سركة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية، وتظهر الأوراق املالية التي يتم الحتفاظ بها اإىل تاريخ ال�ستحقاق 

بالتكلفة املطفاأة بعد تعديلها بالعالوة اأو اخل�سم ذوي العالقة. تدرج الأوراق املالية بغر�ص املتاجرة بالقيمة العادلة، وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها 

�سمن قائمة الدخل املوحدة. وتدرج الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها �سمن حقوق امل�ساهمني املوحدة. 

وعندما ل ميكن حتديد القيمة العادلة، يتم اإدراج هذه الأوراق املالية بالتكلفة ناق�سا املخ�س�ص لقاء النخفا�ص يف القيمة.

تقيد الإيرادات من ال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند ا�ستالم توزيعات الأرباح.

اإن ال�سركة املرتبطة هي املن�ساأة التي متار�ص ال�سركة عليها تاأثريا فعال من خالل امل�ساركة يف قرارات ال�سيا�سة املالية والت�سغيلية اخلا�سة بال�سركة امل�ستثمر 

فيها. اإن نتائج ال�سركات املرتبطة تظهر يف هذه القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية.  يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لهذه ال�ستثمارات لالعرتاف باأي 

انخفا�ص يف قيمة كل من هذه ال�ستثمارات.

تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة واملرتبطة والتي لي�ص لها اأن�سطة جتارية اأو ل تزال يف مرحلة التطوير اأو ل تتوفر عنها معلومات بالتكلفة.

املخزون

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

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

  

تكلفة املواد والعمالة املبا�سرة زائدَا امل�ساريف غري املبا�سرة اخلا�سة بها وفقًا   الأعمال حتت التنفيذ والب�ساعة التامة ال�سنع  - 

مل�ستوى الن�ساط العادي.   

املدينون

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

على اأنها غري قابلة للتح�سيل.

ال�سمانات

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

الزكاة و�سريبة الدخل

يتم ال�ستدراك للزكاة وفقا لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.  يتم ال�ستدراك ل�سريبة الدخل وفقا للقوانني املعمول بها يف الدول الأجنبية 

التي تعمل بها ال�سركات التابعة لل�سركة.  تقيد الزكاة و�سريبة الدخل مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة.  اإن الزكاة و�سريبة الدخل املحملة على �سركاء الأقلية 

م�سمولة يف بند حقوق الأقلية.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

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

املايل.

وتقوم ال�سركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�س�ص وفقًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها.
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االعرتاف باالإيرادات

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

اأجهـزة التكييف املركزي، فانه يتم العرتاف بالإيراد والربح على اأ�سا�ص تنا�سبي عندما تتاأكد نتيجة العقد ب�سورة معقولة من التاأكد. ويتم جتنيب خم�س�ص 

بالكامل للخ�سائر املتوقعة.

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

عن الفواتري الفائ�سة عن التكاليف �سمن بند اأوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�س�سات يف قائمة املركز املايل املوحدة.

امل�ساريف 

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

امل�سكوك يف حت�سيلها. وت�سنف جميع امل�ساريف الأخرى، با�ستثناء التكاليف املبا�سرة واإطفاء امل�ساريف املوؤجلة والأعباء املالية، كم�ساريف عمومية واإدارية.

العمالت االأجنبية

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

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

ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية اإىل ريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�سط �سعر 

التحويل بالن�سبة لالإيرادات وامل�ساريف والأرباح واخل�سائر. وت�سجل عنا�سر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة بالأ�سعار التاريخية. تقيد ت�سويات الرتجمة 

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

النقد وما يف حكمه

لأغرا�ص قائمة التدفقات النقدية، يتاألف النقد وما يف حكمه من الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف اخلزينة وال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري اإىل مبالغ 

نقدية معلومة والتي لها تاريخ ا�ستحقاق ملدة ثالثة اأ�سهر اأو اقل عند �سراءها.

اإ�سدار التقارير القطاعية

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

تقـوم بالإنتاج وتقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة وهي ما ي�سمى )بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع خماطره 

ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.

عقود االإيجار

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�سمالية اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بالأ�سل مو�سوع العقد اإىل 

امل�ستاأجر. ويتم ت�سنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلية.  يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�سغيلي اإىل قائمة الدخل 

املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار.
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3 -  املمتلكات واالآالت واملعدات

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ص احت�ساب ال�ستهالك هي كما يلي:

20 اإىل 40 �سنة  املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة  

2  اإىل 20 �سنة  الآلت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�سيارات 

الأعمال    الآلت واملعدات  املباين على    

املجموع املجموع   الراأ�سمالية  والأثاث والرتكيبات  الأرا�سي   الأر�ص   

2008   2009 حتت التنفيذ  وال�سيارات  امل�ستاأجرة  اململوكة   

               ) باآلف الريالت ال�سعودية (

التكلفة :

 1.401.046   1.760.969  58.225  1.082.368  551.217  69.159 يف بداية ال�سنة 

418.960  203.429  92.970  85.352  15.023  10.084 لالإ�سافات 

)20.839(  )17.254(  )411(  )15.226(  )409(  )1.208( لال�ستبعادات 

)17.596(  -  )11.976(  15.673  )3.697(  - للتحويالت 

)20.602(  3.184  177  1.939  1.124  )56( ربح )خ�سارة( ترجمة عملة 

1.760.969  1.950.328  138.985  1.170.106 يف نهاية ال�سنة  77.979  563.258 

ال�ستهالك :        

685.880  772.434  -  583.429  189.005  - يف بداية ال�سنة 

104.835  106.282  -  83.809  22.473  -  املحمل لل�سنة 

)18.128(  )14.935(  -  )14.836(  )99(  -  لال�ستبعادات 

)153(  396  -  336  60  - ربح )خ�سارة( ترجمة عملة 

772.434  864.177  -  652.738  211.439  -  يف نهاية ال�سنة 

 

          

�سايف القيمة الدفرتية        

-  1.086.151  138.985  517.368  351.819 31 دي�سمرب 2009  77.979 

988.535  -  58.225 31 دي�سمرب 2008  69.159  362.212  498.939 

متثل الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ ب�سورة رئي�سية، التكلفة املتكبدة ب�ساأن املبنى اجلديد والتو�سعة والتطوير ملرافق اإنتاجية وب�ساأن اآلت ومعدات مت �سراوؤها 

لتطوير عام مل�سنع الزامل للحديد وم�سنع الزامل للمكيفات )اململكة العربية ال�سعودية(. كما تت�سمن التكاليف املتعلقة باملباين والآلت وخطوط الإنتاج 

اجلديدة حتت الإن�ساء اخلا�سة بالزامل �ستيل بيلدينغز انديا ومعهد الزامل للتدريب ال�سناعي وال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�ص املحدودة 

وم�سنع الزامل للحديد فرع راأ�ص اخليمة.

4-  اال�شتثمارات

2008  2009   

) باآلف الريالت ال�سعودية (    

28.399  22.682 ا�ستثمار يف �سركات مدرجة   

)5.020(  - خ�سارة غري حمققة من اإعادة تقييم      

23.379  22.682 ا�ستثمارات متاحة للبيع   

166.987  158.613 ا�ستثمار يف �سركات مرتبطة   

19.270  8.365 ا�ستثمار يف �سركات تابعة   

55.964  55.964 ا�ستثمارات اأخرى  

265.600  245.624    
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4-  اال�شتثمارات ) تتمة (

يتاألف ال�ستثمار يف ال�سركات املرتبطة مما يلي:

ح�سة بن�سبة 27.5 % يف �سركة �سناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية املحدودة )�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة( ون�ساطها الأ�سا�سي هو اإنتاج بلوك   - 1

خر�ساين خلوي وقواطع خر�سانية خلوية .

ح�سة بن�سبة 25 % يف �سركة الطاقة املركزية - البحرين )�سركة م�ساهمة مقفلة( والن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو تزويد الطاقة املرتية والتربيد املركزي   - 2

وخدمات بيئية وم�ساندة اأخرى مل�ساريع تطوير البنية التحتية الكبرية يف منطقة اخلليج العربي.  متتلك �سركة الطاقة املركزية ح�سة بن�سبة 49 % يف �سركة 

الطاقة املركزية ال�سعودية.

ح�سة بن�سبة 51 % يف �سركة الطاقة املركزية ال�سعودية )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتتمثل الن�ساطات الرئي�سية   - 3

لل�سركة بتعهد وتنفيذ عقود الرتكيب واملعاجلة اخلا�سة مب�سانع الطاقة واملياه وحمطات توليد الكهرباء وت�سغيلها و�سيانتها ومتديد ال�سبكات لنقلها 

وتوزيعها.  تتم ال�سيطرة على �سركة الطاقة املركزية ال�سعودية من قبل �سركة الطاقة املركزية – البحرين ) �سركة م�ساهمة مقفلة (.

ح�سة بن�سبة 30 % يف �سركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الهند )»ادفانتيك«(.  ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف �سنع وجتميع اأجهزة تكييف هواء الغرف   - 4

واأجهزة التكييف املركزي.

ح�سة بن�سبة 50 % يف �سركة الربيعة والن�سار والزامل لل�سناعات اخلر�سانية املحدودة )»رانكو«(. ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف ت�سميم واإنتاج وتركيب   - 5

املباين اخلر�سانية للوحدات ال�سكنية واملدار�ص واملجمعات التجارية وامل�سانع واجل�سور والأ�سوار وغريها من املنتجات اخلر�سانية.

ح�سة بن�سبة 49 % يف �سركة ارما�سل الزامل ال�سرق الأو�سط املحدودة،  �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة. ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف اإنتاج مواد   - 6

ل�سقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي وم�ستلزماتها املتعلقة بها.

ح�سة بن�سبة 51 % يف �سركة الزامل نيودلهي انفرا�سرتكت�سر بي. يف. تي. ليمتد. ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف توريد اأبراج الت�سالت والأغطية املخ�س�سة   - 7

للهياكل الفولذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية. كما اأنها توفر جمموعة �ساملة من املنتجات ذات ال�سلة اإىل جانب خدمات الرتكيب 

وال�سيانة ال�ساملة.

يف عام 2009،  قامت ال�سركة بتغيري ال�سيا�سة املحا�سبية للمحا�سبة عن ال�ستثمارات يف ال�سركات املرتبطة والتي بداأت عملياتها من طريقة التكلفة اإىل حقوق 

امللكية.  متت املحا�سبة عن التغيـر يف ال�سيا�سة املحا�سبية با�ستخدام التطبيق امل�ستقبلي وكان اثر التغري مبلغ 5.9 مليون ريال �سعودي.

فيما يلي معلومات مالية جممعة لل�سركات املرتبطة اأعاله كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة:

2008  2009   

) باآلف الريالت ال�سعودية (    

راأ�ص املال العامل  68.275  145.536

موجودات اأخرى  -  ال�سايف بعد تنزيل املطلوبات  172.339  106.329

�سايف املوجودات  240.614  251.865

ح�سة ال�سركة من �سايف املوجودات  85.223  86.008

اإيرادات  305.320  273.106

)32.970(  )6.769( �سايف اخل�سارة 

)8.312( ح�سة ال�سركة من �سايف الربح ) اخل�سارة (  2.437 
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4-  اال�شتثمارات ) تتمة (

ميثل الفرق البالغ 73.4 مليون ريال �سعودي،  بني ح�سة ال�سركة من �سايف املوجودات وال�ستثمار يف ال�سركات املرتبطة،  �سهرة جتارية مببلغ 38.9 مليون ريال 

�سعودي ومببلغ 34.5 مليون ريال �سعودي مت العرتاف بها عند اقتناء �سركة اأدفانتيك و�سركة رانكو على التوايل.

يتاألف ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة مما يلي:

ح�سة بن�سبة 100 % يف ال�سركة العربية للمواد العازلة من ال�سوف ال�سخري، �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة. ويتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف   - 1

اإنتاج ال�سوف ال�سخري. ل تزال ال�سركة حتت التاأ�سي�ص.

ح�سة بن�سبة 100 % يف �سركة ال�سرقية للتربيد املركزي املحدودة، �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة. ويتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف اإنتاج مياه   - 2

التربيد ال�سناعية. قامت ال�سركة بتكوين خم�س�ص خ�سارة مببلغ 2.6 مليون ريال �سعودي بناءا على املعلومات املتاحة.

اإن جزء من ح�سة ال�سركة يف ال�سركات التابعة اأعاله م�سجل باأ�سماء بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو املوظفني بالنيابة عن ال�سركة وذلك نظرًا للمتطلبات 

النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�سركات. 

تتاألف ال�ستثمارات الأخرى من: 

ح�سة بن�سبة 2.11 % يف �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري )�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة(. وتتمثل ن�ساطات ال�سركة الرئي�سية بال�ستثمار يف   - 1

العقارات ك�سراء واإن�ساء وتاأجري الأرا�سي واملباين. 

ح�سة بن�سبة 10 % يف  اآي اآي بي بيرب كومباين ليمتد )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان(.  والن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو اإنتاج   - 2

املناديل الورقية.

5-  ال�شهرة التجارية 

2008  2009  

        ) باآلف الريالت ال�سعودية (

27.730  27.730 ال�سهرة التجارية املعرتف بها عند اقتناء �سركات تابعة 

6-  امل�صاريف امل�ؤجلة

2008  2009  

        ) باآلف الريالت ال�سعودية (

يف بداية ال�سنة  19.282  16.388

املتكبد خالل ال�سنة  9.942  4.293

4.396  )2.265( املحول ) اإىل ( من اأ�سول ثابتة ،  ال�سايف 

)5.958(  )4.713( املطفاأ خالل ال�سنة 

ربح ترجمة عملة  114  163

يف نهاية ال�سنة   22.360  19.282



47

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 ) تتمة (

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

7-  املخزون

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

1.574.795  975.129 مواد ولوازم وب�ساعة باملخازن 

103.145  58.934 اأعمال حتت التنفيذ 

473.024  344.401 ب�ساعة تامة ال�سنع 

190.223  131.890 ب�ساعة بالطريق 

2.341.187  1.510.354  

8 -  املدين�ن واملبالغ املدف�عة مقدما

2008  2009  

   ) باآلف الريالت ال�سعودية (

1.231.629  1.036.617 مدينون جتاريون واأوراق قب�ص 

30.040  27.223 م�ساريف مدفوعة مقدما 

53.385  24.200 حمتجزات م�ستحقة القب�ص 

150.343  149.539 دفعات مقدمة وتاأمينات نقدية وذمم مدينة اأخرى 

5.329  35.104 تكاليف فائ�سة عن الفواتري  

1.470.726  1.272.683  

9-  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة واأر�شدتها 

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة:

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

�سركات منت�سبة ملجموعة الزامل:   

65.109  57.045 �سراء ب�سائع وخدمات  

32.571  48.466 بيع ب�سائع وخدمات 

كما دفعت ال�سركة مبلغ 4.88 مليون ريال �سعودي ) 2008 : 4.35 مليون ريال �سعودي(  كرواتب ومزايا اأخرى لبع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة ب�سفتهم م�سوؤولني 

تنفيذيني لل�سركة.

بلغت اأتعاب جمل�ص الإدارة 2.0 مليون ريال �سعودي )2008 : 2.0 مليون ريال �سعودي (.

تعتمد الأ�سعار و�سروط الدفع اخلا�سة بهذه املعامالت من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة.

مت اإظهار املبالغ امل�ستحقة من واىل اجلهات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �سمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل وهي تتاألف 

من املبالغ امل�ستحقة من / اإىل جمموعة �سركات الزامل.
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10-  النقد وما يف حكمه 

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

201.393  306.768 نقد واأر�سدة لدى البنوك 

-  47.110 ودائع اإ�سالمية 

201.393  353.878  

11- اأوراق دفع وذمم دائنة وم�صتحقات وخم�ص�صات

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

366.767  251.110 دائنون جتاريون  

70.847  15.570 اأوراق دفع مبوجب متويالت مرابحة 

424  6.715 اأوراق دفع اأخرى 

117.670  205.218 تكاليف تعاقدية م�ستحقة الدفع 

288.339  263.774 م�ساريف م�ستحقة الدفع وخم�س�سات 

28.427  51.000 خم�س�ص زكاة )اإي�ساح 14( 

34.028  45.955 فواتري فائ�سة عن التكاليف 

906.502  839.342  

اإن اأوراق الدفع مبوجب متويالت املرابحة واأوراق الدفع الأخرى مكفولة ب�سمانات من ال�سركة وحتمل هام�سًا ح�سب الأ�سعار التجارية.

12-  مت�يالت مرابحة وت�رق

مت احل�سول على متويالت مرابحة وتورق من بنوك جتارية حملية، وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�سمانات من ال�سركة. وحتمل الت�سهيالت تكاليف متويل 

ح�سب الأ�سعار التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

13-  قرو�ض ق�صرية االأجل 

مت احل�سول على القـرو�ص ق�سرية الأجل من بنوك جتارية حملية واأجنبية، وهي لفرتة اأقل من �سنة واحدة مع اخليار بتجديدها، وحتمل القرو�ص عمولة ح�سب 

الأ�سعار التجارية.
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14-  الزكاة 

املحمل لل�سنة

تتاألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي :

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

15.850 خم�س�ص ال�سنة احلالية  31.169 

احت�سب خم�س�ص ال�سنة احلالية على اأ�سا�ص البنود التالية :

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

820.540 حقوق امللكية  976.176 

153.452 املخ�س�سات اأول العام والتعديالت الأخرى    198.316 

القيمة الدفرتية للموجودات الطويلة الأجل �سافية من   

)202.994(    املطلوبات طويلة الأجل  377.199 

770.998  1.551.691  

289.210 ربح العام اخلا�سع للزكاة  297.051 

وعاء الزكاة  1.848.742  1.060.208

اإن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�سعة للزكاة قد ن�ساأت ب�سورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�سة ال�سركة من الأرباح يف ال�سركات التابعة 

الأجنبية املوحدة يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ص التكاليف / البنود املطالب باعتمادها وفقا لالأنظمة الزكوية املعمول بها.

تقوم ال�سركة بدفع الزكاة على اأ�سا�ص القوائم املالية املوحدة لل�سركات التابعة اململوكة بالكامل.

احلركة يف خم�س�ص الزكاة خالل ال�سنة

كانت حركة خم�س�ص الزكاة على النحو التايل :

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

يف بداية ال�سنة   28.427  19.366

15.850 ال�ستدراك خالل ال�سنة   31.169 

)6.789(  )8.596( املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة 

يف نهاية ال�سنة  51.000  28.427

موقف الربوط الزكوية

مت تقدمي الإقرارات الزكوية لل�سركة ودفع امل�ستحق عليها عن جميع الأعوام حتى عام 2008 ومت احل�سول على �سهادات الزكاة.  ا�ستملت ال�سركة الربوط 

النهائية عن الأعوام من 2006 اإىل 2008 والتي تظهر زكاة اإ�سافية مببلغ 16 مليون ريال �سعودي. وتنوي ال�سركة تقدمي اعرتا�ص �سد الربوط امل�ستلمـة وقامت 

اأي�سا باأخذ ال�ستدراك املطلوب للزكاة الإ�سافية واملطلوبة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

15-  راأ�ض املال

يبلغ راأ�سمال ال�سركة 450 مليون ريال �سعودي )2008 : 450 مليون ريال �سعودي( وهو مق�سم اإىل 45 مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي )2008 : 45 

مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي( )اإي�ساح 18(.
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16-  االحتياطي النظامي 

طبقا لأحكام نظام ال�سركات ال�سعـودي، مت حتـويل 10 % من �سايف الدخل املوحد لل�سنة اإىل الحتياطي النظامي. ويجـوز لل�سركة التوقف عن اإجراء مثل هذا 

التحويل عندما يبلغ الحتياطي ن�سف راأ�ص املال. علمًا باأن الحتياطي غري قابل للتوزيع.

17-  قرو�ض الأجل

   2008   2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

القر�ص رقم 1  100.883  68.343

القر�ص رقم 2  10.066  10.192

القر�ص رقم 3  900.000  1.000.000

القر�ص رقم 4  70  132

1.078.667  1.011.019  

)115.451(  )240.068( ناق�سًا : الق�سط اجلاري 

963.216  770.951  

اإن القر�ص )رقم 1( ميثل القرو�ص التي ح�سل عليها م�سنع الزامل للحديد وم�سنع الزامل للمكيفات وم�سنع الزامل للزجاج من �سندوق التنمية ال�سناعية 

ال�سعودي.  وهذه القرو�ص حتمل ر�سوم تقييم تطفاأ على مدى فرتات القرو�ص وي�ستحق �سدادها على اأ�سا�ص اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية، حيث ي�ستحق 

اآخرها ال�سداد يف 15 �سوال 1436هـ )املوافق 31 يوليو 2015( .  كما يف 31 دي�سمرب 2009،  بلغت القرو�ص القائمة من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

100.9 مليون ريال �سعودي )2008 :  68.3 مليون ريال �سعودي( مت�سمنة اجلزء املتداول والبالغ 12.08 مليون ريال �سعودي )2008 :  11.8 مليون ريال 

�سعودي(.  اإن هذه القـرو�ص م�سمونة برهن على ممتلكات واآلت ومعدات الفروع و�سركة تابعة موحدة. كما اأن اتفاقيات القرو�ص تت�سمن �سروطا تتعلق 

باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة.

اإن القر�ص )رقم 2( ميثل قرو�ص متنوعة متو�سطة وطويلة الأجل ح�سلت عليها جيو كليما ا�ص. اآر. ال. وي�ستحق ال�سداد باأق�ساط �سهرية وربع �سنوية ون�سف 

�سنوية غري مت�ساوية .  اإن هذه القرو�ص تخ�سع لعمولة ح�سب الأ�سعار التجارية العادية .  كما يف 31 دي�سمرب 2009 ،  بلغت القرو�ص القائمة 10.1 مليون ريال 

�سعودي ) 2008 :  10.2 مليون ريال �سعودي ( مت�سمنة اجلزء املتداول والبالغ 2.9 مليون ريال �سعودي ) 2008 : 3.5 مليون ريال �سعودي ( .

اإن القر�ص )رقم 3( ميثل قرو�ص ح�سلت عليها �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي مببلغ 1.000 مليون ريال �سعودي من بنوك حملية لتمويل متطلبات راأ�ص 

املال العامل.  تخ�سع هذه القرو�ص لأعباء مالية ح�سب �سايبور زائدا هام�ص.  اإن هذه القرو�ص م�سمونة ب�سمانات ال�سركة وب�سندات لأمر.  كما اأن اتفاقيات 

القرو�ص تت�سمن تعهدات مالية والتي يتطلب من ال�سركة اأن متتثل اإليها.

اإن القر�ص )رقم 4( ميثل قر�ص من بنك ح�سلت عليه زامل �ستيل بلدينغز انديا برايفت ليمتد.  ي�ستحق �سداد القر�ص على 36 ق�سط �سهري مت�ساوي ويخ�سع 

لعمولت مبعدلت جتارية عادية.

اأدرجت اأق�ساط القرو�ص امل�ستحقة يف عام 2010 كمطلوبات متداولة.
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18-  ت�زيعات االأرباح النقدية املقرتحة  

اقرتح جمل�ص اإدارة ال�سركة يف اجتماعهم املنعقد يف 25 اأكتوبر 2009 زيادة راأ�سمال ال�سركة من 450 مليون ريال �سعودي اإىل 600 مليون ريال �سعودي وذلك 

بتوزيع اأ�سهم منحة بواقع �سهم واحد جماين لكل ثالثة اأ�سهم قائمة وعلى اأن يتم تغطية هذه الزيادة من الأرباح املبقاة .  تخ�سع اأ�سهم املنحة ملوافقة جمعية 

امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية.

اقرتح جمل�ص الإدارة،  يف اجتماعهم املنعقد يف 8 ربيع الأول 1431 ) 22 فرباير 2010 (،  توزيعات اأرباح نقدية بواقع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم وباإجمايل مبلغ 

67.5 مليون ريال �سعودي متثل 15 % من راأ�ص املال )2008 : بواقع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم وباإجمايل مبلغ 67.5 مليون ريال �سعودي متثل 15 % من راأ�ص 

املال( وذلك لعتمادها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

متـت املوافقة من قبل جمعية امل�ساهمني يف اجتماعهم ال�سنوي على توزيعات الأرباح النقدية لعام 2008.

19-  حق�ق االأقلية

اإن ح�س�ص الأقلية هي كما يلي:

 2008  2009   

الن�سبة املئوية الن�سبة املئوية    

%  %   

49  49 �سركة ال�سرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة 

15  15 جيوكليما ا�ص. اآر. ال. 

35  35 كنام اآ�سيا ليمتد  

7.73  7.73 زامل �ستيل بيلدنغز – فيتنام كومباين ليمتد 

49  49 ال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�ص املحدودة 

-  50 �سركة الزامل هد�سون املحدودة 

20-  م�صاريف البيع والت�زيع

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

154.269  167.848 تكاليف موظفني 

23.651  28.657 دعاية وترويج مبيعات 

17.984  15.424 خدمات 

8.759  7.931 اإيجار ومنافع 

32.948  24.616 نقل و�سفريات عمل و�سيافة 

9.855  10.897 ا�ستهالك 

2.254  2.288 اإ�سالح و�سيانة 

49.008  42.586 اأخرى 

 

298.728  300.247  
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21-  امل�صاريف العم�مية واالإدارية

 

2008  2009  

) باآلف الريالت ال�سعودية (  

155.255  165.207 تكاليف موظفني 

14.733  16.109 ا�ستهالك 

49.305  48.804 خدمات 

1.336  1.496 لوازم 

97.056  58.253 اأخرى 

317.685  289.869  

22-  االإيرادات االأخرى

2008  2009  

  ) باآلف الريالت ال�سعودية (

42.269   52.789 مبيعات خردة ومتفرقات 

)701(   397 ربح ) خ�سارة ( من بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

41.568   53.186  

23-  التحليل وفقا للقطاعات

اأ (  حتليل املبيعات والدخل الت�سغيلي / )اخل�سائر الت�سغيلية( و�سايف املوجودات ح�سب الأن�سطة :

                  الدخل الت�سغيلي /  

)اخل�سائر الت�سغيلية(  �سايف املوجودات                            املبيعات  

) باآلف الريالت ال�سعودية (    

2008  2009  2008  2009  2008  2009   

 

242.183  246.776  96.937  93.412  1.552.386  1.576.504 �سناعة املكيفات  

654.753  781.513  241.990  229.456  2.838.149  2.451.339 �سناعة احلديد  

87.231  102.980  28.709  33.036  156.464  176.569 الزجاج والألياف  الزجاجية 

 44.092  66.202  )24.426(  )25.585(  2.603  - املركز الرئي�سي   

  

1.028.259  1.197.471  343.210  330.319  4.549.602  4.204.412   
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23-  التحليل وفقا للقطاعات )تتمة(

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

الدخل الت�سغيلي / )اخل�سائر الت�سغيلية(    املبيعات 

) باآلف الريالت ال�سعودية (   

2008  2009  2008  2009  

اململكة العربية ال�سعودية:      

 

200.821  185.851  2.532.752  2.669.700 مبيعات حملية 

104.022  65.465  1.132.719  843.009 مبيعات خارجية 

جمموع مبيعات اململكة     

304.843  251.316  3.665.471  3.512.709 العربية ال�سعودية 

      

7.308  )9.145(  386.795  277.723 بلدان اآ�سيوية اأخرى 

29.342  88.126  417.576  359.224 اأفريقيا 

1.717  22  79.760  54.756 اأوروبا 

343.210  330.319  4.549.602  4.204.412  

24- ربحية ال�صهم

يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم وذلك بتق�سيم �سايف الدخل على متو�سط عدد الأ�سهم القائمة كما يف 31 دي�سمرب 2009 و 2008 وجمموعها 45 مليون 

�سهم.  اإن الربح الأ�سا�سي لل�سهم بعد الأخذ بتوزيعات اأ�سهم املنحة ) اإي�ساح 18 ( �سيكون 3.84 ريال �سعودي لل�سهم ) 2008 : 3.75 ريال �سعودي لل�سهم (.

25- االلتزامات املحتملة

اأ�سدرت البنـوك التي تتعامـل معها ال�سركة �سمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن ال�سركة، ب�ساأن بع�ص العقود مببلغ 551 مليون ريال �سعودي )2008 : 498 مليون ريال 

�سعودي (. 

26 - االرتباطات الراأ�شمالية

اعتمد اأع�ساء جمل�ص الإدارة م�ساريف راأ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ 70 مليون ريال �سعودي ) 2008 : 70 مليون ريال �سعودي (.

ويبلغ اإجمايل التزام ال�سركة لقاء راأ�ص املال امل�سرح به وغري املدفوع حوايل 17.1 مليون ريال �سعودي ) 2008 : 18.3 مليون ريال �سعودي ( واملتعلق 

بال�ستثمار يف �سركة الزامل لل�سناعات احلديدية – اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 ) تتمة (
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27- اإدارة املخاطر

خماطر االئتمان

ت�سعى ال�سركة اإىل احلد من خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة، ومل حتدد الإدارة اأية 

تاأثريات هامة ناجمة عن تركيز خماطر الئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل. كما اأن جزء من ح�سابات العمالء خارج اململكة م�سمونة بخطابات اعتماد 

م�ستندي.

خماطر ال�سيولة

تعمل ال�سركة على احلد من خماطر ال�سيولة بالتاأكد من توفر الت�سهيالت البنكية. وبا�ستثناء احل�سابات التجارية املدينة امل�سمونة بخطابات اعتماد م�ستندي، 

تتطلب �سروط املبيعات اخلا�سة بال�سركة اأن يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل 90 اإىل 150 يومًا من تـاريخ البيع، كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة 

خالل 60 اإىل 90 يومًا من تاريخ ال�سراء.

خماطر العمالت

نتيجة لال�ستثمارات يف الدول الأجنبية، ميكن اأن تتاأثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة اأ�سعار �سرف الريال ال�سعودي مقابل العمالت املتداولة يف هذه الدول 

الأجنبية.

تتعر�ص ال�سركة اأي�سا للتعامل بالعمالت، وين�ساأ هذا التعر�ص ب�سكل رئي�سي من عمليات البيع اأو ال�سراء التي تقوم بها ال�سركات التابعة الأجنبية بالعمالت 

املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون اأ�سعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�ستخدمة من قبل ال�سركة الأم.

28- القيم العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�ص ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 

ال�سوق املبا�سرة. تتاألف املوجودات املالية لل�سركة من النقد والأر�سدة لدى البنوك واحل�سابات املدينة، وتتاألف مطلوباتها املالية من القرو�ص لأجل، واأوراق 

الدفع واحل�سابات الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع.

ول يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية.

29- اأرقام املقارنة

جرى اإعادة تبويب بع�ص اأرقام عام 2008 لتتفق مع العر�ص للعام احلايل.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 ) تتمة (
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