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الأرباح ال�صافية – بلغت خالل عام  2009مبلغ  230.2مليون ريال
�سعودي ( 61.4مليون دوالر �أمريكي) ،مقابل  225.1مليون ريال �سعودي
( 60مليون دوالر �أمريكي) للفرتة املماثلة من العام  2008وذلك بارتفاع  قدره .%2.2
ربح ال�سهم الواحد – ارتفعت ربحية ال�سهم خالل عام � 2009إىل 		 5.11
ريال �سعودي ( 1,36دوالر �أمريكي) ،مقابل  5.00ريال �سعودي
( 1.33دوالر �أمريكي) للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
�إجمايل الربح – بلغ خالل عام  2009مبلغ  924.9مليون ريال �سعودي
( 246.6مليون دوالر �أمريكي) ،مقابل  965.6مليون ريال �سعودي
( 257.5مليون دوالر �أمريكي) للفرتة املماثلة من العام ،2008
بانخفا�ض قدره .%4.2

الأرباح الت�شغيلية – بلغت خالل اثنا ع�شر �شهر ًا
 330.3مليون ريال �سعودي ( 88.1مليون دوالر �أمريكي)،
مقابل  343.2مليون ريال �سعودي ( 91.5مليون دوالر �أمريكي)
للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره .%3.8
يعود �سبب االرتفاع يف النتائج �إىل حت�سن ملحوظ يف �أداء بع�ض
اال�ستثمارات اخلارجية بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض ملمو�س يف امل�صروفات
الت�شغيلية والإدارية نتيجة فعالية تنفيذ �سيا�سة �ضبط امل�صروفات خالل
العام  .2009كما �أن �سبب انخفا�ض �إجمايل الأرباح والأرباح
الت�شغيلية يعود �إىل انخفا�ض املبيعات بن�سبة .%7.6
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�أع�ضاء
جمل�س الإدارة

ال�صف الأول (من الي�سار �إىل اليمني) :خالد عبداهلل الزامل | معايل الدكتور �سليمان عبدالعزيز
ال�سليم | �سعادة الدكتور عبدالرحمن عبداهلل الزامل | خالد �سليمان العليان | �أحمد عبداهلل الزامل
ال�صف الثاين (من الي�سار �إىل اليمني)� :سلطان خالد بن حمفوظ | ه�شام عبدالرزاق الرزوقي |
�أديب عبداهلل الزامل | عبداهلل حممد الزامل | �سامي خليفة الق�صيبي
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ر�ســالتـن ــا
وقيـمنــا
الأ�ســا�سيـ ـ ــة

ر�ؤيتنا
�شركة �صناعية رائدة
تعمل على �إيجاد قيم متميزة
للعمل واملجتمع

ر�سالتنا

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

قيمنا الأ�سا�سية

النزاهة  -ن�ؤمن ب�أن املكانة وال�سمعة املمتازة هما �أمران �أ�سا�سيان لنجاح �أعمالنا .لذا نتم�سك
ب�أخالقيات العمل والأ�صول املهنية على �أعلى م�ستوى ،ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة يف تعاملنا
مع �شركائنا.
التميز  -نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها .ونبذل ق�صارى جهدنا لإر�ضائهم من خالل الرتكيز
على عن�صر اجلودة يف �أعمالنا وخدماتنا .ونبادر �إىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق التميز يف تلبية
رغباتهم.
االبتكار  -ن�سعى دائم ًا �إىل التعلم ودعم االبتكارات املفيدة ،م�ستفيدين من خرباتنا ومن اخلربات
العاملية الأخرى ،ونبتكر احللول املحلية الرائدة املبنية على خربات عاملية امل�ستوى ،ونرحب بالتغيري
الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من �أجل تنمية �أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمية املواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف �إىل تلبية
احتياجات عمالئنا على �أف�ضل وجه ،وتطوير �أ�سواق ملنتجاتنا واالرتقاء مب�ستوى موظفينا وحتقيق
الفائدة للم�ساهمني ،وذلك عن طريق اال�ستغالل الأمثل للأموال واملوارد والتقنيات مبا ي�ؤدي �إىل
تنمية مفهوم الريادة يف ال�شركة.
خدمة املجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح يف �أعمالنا والرفاهية ملوظفينا وللمجتمعات التي نعمل
داخلها .كما ن�سعى من خالل ثقافتنا و�أفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملنا اجلماعي على تر�سيخ قيمنا
املميزة يف تعاملنا مع �أفراد املجتمع من حولنا.
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كلمة رئي�س
جمل�س الإدارة

عزيزي امل�ساهم،
ي�سرين وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س 
الإدارة �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي عن نتائج
�أعمال �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
(الزامل لل�صناعة) و�إجنازاتها والقوائم املالية
املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب .2009
لقد �شهد هذا العام ظروف ًا اقت�صادية �صعبة
نتيجة تداعيات الأزمة املالية التي ع�صفت
باالقت�صاد العاملي يف عام  ،2008والتي خلفت
�أثار ًا �سلبية وا�ضحة على خمتلف االقت�صاديات
يف جميع �أنحاء العامل وخا�صة فيما يتعلق
مب�ستوى الثقة يف الأعمال التجارية .وقد �سعت
احلكومة ال�سعودية �إىل التقليل من ت�أثري الأزمة
االقت�صادية العاملية على الأ�سواق املحلية من
خالل �إعالن �أ�ضخم ميزانية يف تاريخ اململكة
العربية ال�سعودية للعام  ،2010على الرغم من
موجة الركود واالنكما�ش التي �أفرزتها الأزمة يف
الأن�شطة التجارية املختلفة .كما ت�أثرت معظم
�أ�سواق الت�صدير اخلارجية بدرجات متفاوتة
ب�سبب حالة الركود االقت�صادي احلاد نتيجة
الأزمة العاملية.

وانعك�ست الآثار ال�سلبية للأزمة العاملية على
قطاع البناء والت�شييد ،والذي يعد الن�شاط
الرئي�سي للزامل لل�صناعة .وعلى الرغم من
هذه التداعيات �إال �أن ال�شركة وا�صلت منوها
حمققة نتائج قيا�سية خالل العام  2009يف
الإيرادات بلغت  4204.4مليون ريال �سعودي
( 1.121مليون دوالر �أمريكي) بنهاية
 31دي�سمرب  ،2009بانخفا�ض قدره  %7.6عن
العام .2008
على �صعيد النتائج والإجنازات التي حتققت يف
عام  ،2009ارتفعت الأرباح ال�صافية لل�شركة،
بعد احت�ساب خم�ص�صات الزكاة ال�شرعية� ،إىل
 230.2مليون ريال �سعودي ( 61.4مليون دوالر
�أمريكي) مقارنة مببلغ  225.1مليون ريال
�سعودي ( 60مليون دوالر �أمريكي) يف الفرتة
نف�سها من العام  .2008وقد بلغ ربح ال�سهم
الواحد بعد خ�صم خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية
 5.11ريال �سعودي ( 1.36دوالر �أمريكي)
مقابل  5ريال �سعودي ( 1.33دوالر �أمريكي)
بزيادة ن�سبتها  %2.2عن العام ال�سابق.
كذلك ارتفعت حقوق امل�ساهمني بنهاية
 31دي�سمرب  2009بن�سبة  %16.3لت�صل �إىل
 1195.5مليون ريال �سعودي ( 318.8مليون
دوالر �أمريكي) مقارنة مع  1028.3مليون ريال
�سعودي ( 274.2مليون دوالر �أمريكي) يف
العام .2008
ويف �ضوء النتائج املالية املحققة خالل العام،
فقد اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية
بواقع   1.5ريال �سعودي ( 0.33دوالر �أمريكي)
لل�سهم الواحد عن العام  ،2009وهي متثل ما
جمموعه  67.5مليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة
 %15من ر�أ�س املال.
كما �أو�صى جمل�س الإدارة خالل العام زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة من  450مليون ريال �سعودي
�إىل  600مليون ريال �سعودي ،وذلك من خالل
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ارتفعت الأرباح ال�صافية
للزامل لل�صناعة �إىل
 230.2مليون ريال �سعودي
منح �سهم واحد جماين لكل � 3أ�سهم مملوكة،
و�ستكون �أحقية �أ�سهم املنحة لل�سادة امل�ساهمني
امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة بنهاية يوم تداول
يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وتبلغ
ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال  %33وذلك بر�سملة
جزء من الأرباح املبقاة وبواقع  150مليون ريال
�سعودي .وتهدف هذه التو�صية بزيادة ر�أ�س 
املال �إىل مواكبة التو�سعات احلالية وامل�ستقبلية
لل�شركة وذلك ح�سب الإ�سرتاتيجية املعتمدة من
املجل�س ،وهي مرهونة مبوافقة اجلهات الر�سمية
وهيئة ال�سوق املالية.

ت�شمل تقدمي املنتجات واخلدمات املتعلقة
بالقطاعات اخلدمية واحليوية وقطاع
االت�صاالت .وت�ساهم كافة قطاعاتنا يف حتقيق
احلد الأدنى من الإيرادات والأرباح اجليدة على
الرغم من الركود االقت�صادي ال�سائد حالي ًا يف
معظم دول العامل ،كما نوا�صل حتقيق االبتكار
والتميز يف جمالنا لنكون قادرين على موا�صلة
النمو والتطور يف �أعمالنا يف �أ�سواق اململكة
العربية ال�سعودية �إىل جانب العديد من الأ�سواق
الإقليمية والعاملية يف مناطق ال�شرق الأو�سط
و�أوروبا و�أفريقيا و�أ�سيا.

يف �شهر �أكتوبر �أقر جمل�س الإدارة الهيكل
التنظيمي اجلديد للزامل لل�صناعة ،بناء على
الدرا�سة الإ�سرتاتيجية التي �أجرتها �إحدى
ال�شركات اال�ست�شارية الكربى ،حيث مت تعيني
عبداهلل حممد الزامل رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة،
و�أ�سامة فهد البنيان رئي�س ًا تنفيذي ًا للعمليات.

وكجزء من �إ�سرتاتيجيتنا الطويلة املدى نحو
االنت�شار والتو�سع يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية،
وحر�ص ًا من ال�شركة على تنويع م�صادر الدخل
لتحقيق �أعلى فائدة للم�ساهمني الكرام ،فقد
قامت الزامل لل�صناعة خالل العام بت�أ�سي�س 
وحدات عمل جديدة وتوقيع اتفاقية �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع �شركاء من الواليات املتحدة
الأمريكية ،فيما يجري العمل على ت�أ�سي�س 
حتالفات �إ�سرتاتيجية جديدة و�إن�شاء �شركات
�أخرى جديدة �ستكون مملوكة بالكامل للزامل
لل�صناعة.

لقد ا�ستطاعت الزامل لل�صناعة على مدى
ال�سنوات املا�ضية بناء �سمعة ممتازة ومكانة
رائدة يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،ويعود
الف�ضل يف ذلك بعد اهلل �سبحانه وتعاىل �إىل
�إ�سرتاتيجيتنا يف تنويع الأعمال عرب قطاعات
�صناعية متعددة ،وهي احلديد وتكييف
الهواء والزجاج واملواد العازلة وال�صناعات
اخلر�سانية� ،إىل جانب �أعمالنا الأخرى التي

تعد �أن�شطة البحث والتطوير امل�ستمرة يف
خمتلف قطاعات ال�شركة �أحد العنا�صر
الرئي�سية املهمة يف جناحنا وتعزيز قدراتنا
الت�صنيعية يف �إنتاج منتجات جديدة مبتكرة
وتطوير املنتجات احلالية .ونوا�صل تفوقنا يف
هذا املجال من خالل موا�صلة جهودنا يف بناء
ت�شكيلة �أو�سع من منتجاتنا املختلفة.
وتلتزم الزامل لل�صناعة مب�سئوليتها االجتماعية
والأخالقية يف جميع البلدان واملجتمعات التي
تعمل فيها .ولذلك ف�إننا ن�سعى دائم ًا لتوطني
القوى العاملة لدينا ،وتوفري الربامج التدريبية
للموظفني وطالب الكليات واجلامعات املختلفة
على حد �سواء بهدف تطوير معارفهم النظرية
وخرباتهم العملية وحتقيق التنمية امل�ستدامة
يف بيئة الأعمال .كما ن�سعى �إىل تقدمي الدعم
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تدوير املواد الناجتة من العمليات الت�صنيعية،
وكذلك تعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف
عملياتنا ،وتطوير منتجات متطورة لتقليل
الت�أثريات ال�سلبية املحتملة على البيئة.
وامل�ساعدة لأولئك الذين يحتاجون �إليها ،لي�س 
فقط يف البلدان التي نعمل فيها بل يف جميع
دول العامل .ويف هذا ال�صدد ،فقد قمنا م�ؤخر ًا
ب�إبرام اتفاقية خا�صة لتوريد مبانٍ حديدية
جاهزة و�أجهزة تكييف ل�صالح �صندوق دارفور
لإعادة الأعمار والتنمية يف ال�سودان.
وتويل الزامل لل�صناعة اهتمام ًا كبري ًا جتاه
ال�سالمة البيئية يف كافة �أن�شطتها الت�شغيلية،
خا�صة مع تزايد القلق العاملي ب�ش�أن تغري
املناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن
الن�شاطات ال�صناعية ،وذلك من خالل ال�سعي
للحد من النفايات ال�صناعية عن طريق �إعادة

كما ندرك �أهمية دور ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف كافة قطاعات ال�شركة ،حيث تلتزم جميع
وحدات العمل بتجديد ال�شهادات املتعلقة
ب�أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وتطبيق
�أحدث الأ�ساليب العاملية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن
ل�ضمان املحافظة على �سالمة و�صحة املوظفني
يف �أماكن العمل وحماية �أ�صول وا�ستثمارات
ال�شركة يف جميع الأوقات.
وك�شركة �سعودية م�ساهمة عامة لها م�صالح
عاملية ،ف�إننا نلتزم دوم ًا مبتطلبات حوكمة
ال�شركات ون�سعى جاهدين لتطبيق ال�شفافية
الكاملة يف جميع جوانب عملنا ووفق ًا لأعلى
املعايري الأخالقية .وي�سهم فريق �إدارة التدقيق
الداخلي يف الزامل لل�صناعة مبتابعة الأعمال
والن�شاطات اليومية لكافة القطاعات ووحدات
العمل يف ال�شركة ل�ضمان موا�صلة االهتمام
بتنفيذ �أف�ضل املمار�سات التجارية العاملية.
�إن الو�ضع امل�ستقبلي لالقت�صاد العاملي ال
يزال غري وا�ضح املعامل نظر ًا لوجود العديد
من ال�شكوك حول �إمكانية التعايف املبكر
لالقت�صادات الكربى ،كما ت�سود خماوف دولية
حول مناخ الأعمال يف بع�ض الدول التي تعاين
على نحو متزايد من هذه الأوقات ال�صعبة،
والتي تواجه احتمال تعر�ض اقت�صاداتها
لركود كبري نتيجة التباط�ؤ االقت�صادي العاملي.
ولكننا واثقون من �أن الزامل لل�صناعة ،بف�ضل
�أن�شطتها املتنوعة وخرباتها الفنية والتزامها
ب�أعلى معايري اجلودة و�سعيها الدائم للفوز
ب�أف�ضل امل�شاريع يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية،
�سوف توا�صل بكل ثقة وعزم م�سرية النمو
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والتو�سع يف عام  ،2010واال�ستفادة من
الفر�ص التجارية واال�ستثمارية الواعدة،
واالحتفاظ مبركز ال�صدارة على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
ويف ختام كلمتي �أتقدم بال�شكر والتقدير
لزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
م�ساهماتهم الفعالة يف ر�سم الأهداف
وال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية للزامل لل�صناعة
والإ�شراف على تنفيذها ،وجلميع املدراء
واملوظفني يف الزامل لل�صناعة على اجلهود
الفردية واجلماعية التي بذلوها خالل العام
بالرغم من كل ال�صعاب والتحديات� ،سعي ًا
لتحقيق �أهداف ال�شركة وطموحاتها امل�ستقبلية،
متطلع ًا بكثري من التفا�ؤل لتحقيق مزيد من
الإجنازات من �أجل تعزيز دور ال�شركة الريادي
كنموذج اقت�صادي و�صناعي ناجح.

الدكتور عبدالرحمن
عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة

�أهم امل�ؤ�شرات
املالية
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206^500/7^8%
225^136/9^0%
230^150/2^2%
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2^876^594/21%

2^000^000
1^500^000

50^000

800^000

800^000

4^4
6000^000

400^000

4^2

400^000
200^000

4^0

200^000

500^000
2006
2007
2008
2009

2006
2007
2008
2009

2006
2007
2008
2009

(�آالف الرياالت)
 ٪ن�سبة الزيادة

(�آالف الرياالت)
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ربح ال�سهم الواحد
(بالريال)
 ٪ن�سبة الزيادة
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الأرباح ال�صافية

الإيرادات

3^8

0

حقوق امل�ساهمني
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 ٪ن�سبة الزيادة
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0

1^200^000
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0
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4^6
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5^00/9^0%
5^11/2^2%

3^000^000

4^59/7^8%

3^500^000
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741^496/26^2%
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(�آالف الرياالت)
 ٪الن�سبة من الإيرادات
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كلمة ع�ضو
جمل�س الإدارة
املنتدب

خالد عبداهلل الزامل
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

ال�سادة امل�ساهمني واملدراء
واملوظفني الكرام،
لقد كان عام  2009عام ًا �صعب ًا بالن�سبة
لل�شركات يف جميع �أنحاء العامل ،كما
انعك�ست �آثار الأزمة املالية العاملية على جميع
االقت�صاديات الدولية ،وهو الو�ضع الذي مل
تتمكن �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
(الزامل لل�صناعة) من جتنبه .ويف حني كان
االقت�صاد ال�سعودي مدفوع ًا برزمة احلوافز
احلكومية و�أكرب برنامج للإنفاق احلكومي يف
تاريخ البالد� ،إال �أن حالة االنتظار والرتقب
بقيت م�سيطرة ب�صورة كبرية على القطاع
اخلا�ص املحلي خوف ًا من �إلغاء �أو ت�أجيل بع�ض
امل�شاريع واال�ستثمارات يف البالد .كما �شهدت
م�ستويات الأعمال والأن�شطة التجارية يف
�أماكن �أخرى حول العامل انخفا�ض ًا ملمو�س ًا
مقارنة بال�سنوات ال�سابقة .وبالرغم من
تراجع الأداء الذي خلفته الأزمة يف عدد من
القطاعات االقت�صادية خالل العام� ،إال �أن
الزامل لل�صناعة جنحت يف اجتياز هذه املرحلة
احلرجة بنجاح حمققة �أرباح ًا �صافية تزيد
عن العام ال�سابق� ،إىل جانب موا�صلتها تنفيذ
�أهدافها الإ�سرتاتيجية لتحقيق النمو امل�ستدام
واملتوازن يف امل�ستقبل.

وخالل العام حققت كافة قطاعاتنا
الرئي�سية ،وبخا�صة الزامل للحديد ومكيفات
الزامل وال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو) ،نتائج قيا�سية
وزيادة يف معدالت الدخل .كما انطلقت  
�شركاتنا و�أعمالنا اجلديدة ،مثل �إدارة حلول
املباين احلديدية يف الزامل للحديد و�شركة
الزامل هد�سون و�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق
الأو�سط و�شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية
التحتية املحدودة ،بقوة يف عامها الت�شغيلي
الأول ،وهي يف و�ضع جيد لتحقيق املزيد من
النجاح والنمو يف امل�ستقبل.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خالل
هذا العام  4204.4مليون ريال �سعودي
( 1.121مليون دوالر �أمريكي) ،بانخفا�ض
قدره  %7.6عن عام  2008والذي �شهد بدوره
زيادة يف الإيرادات بن�سبة  %24عن عام .2007
ويف �ضوء هذه النتائج املتميزة خالل عام
تخلله الكثري من ال�صعوبات ،ي�سعدين �أن
�أتقدم بجزيل ال�شكر للم�ساهمني والعمالء على
ثقتهم ودعمهم لنا ،كما ي�سرين �أن �أ�شكر جميع
العاملني يف الزامل لل�صناعة على �أدائهم املميز
ومثابرتهم و�إخال�صهم يف العمل وم�ساهمتهم يف
حتقيق هذا النجاح والتميز.
انطالق ًا من �إ�سرتاتيجية الزامل لل�صناعة يف
التو�سع والنمو على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
فقد قامت ال�شركة خالل عام  2009بالعمل على
ت�أ�سي�س �ست �شركات جديدة ،والبدء بت�شغيل
عدة م�صانع جديدة ،كما مت خالل العام البدء
ب�إن�شاء م�صانع جديدة ،وتنفيذ �أعمال تو�سعة يف
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بع�ض خطوط الإنتاج الرئي�سية ،و�شراء معدات
و�آالت جديدة يف بع�ض املرافق الت�صنيعية.
و�سوف ت�سهم هذه امل�شاريع والتو�سعات
الإ�سرتاتيجية يف توفري فر�ص جديدة للزامل
لل�صناعة من خالل تنويع قاعدة �أعمالنا
وتو�سيع جماالت العمل واخلربة والو�صول �إىل
�أ�سواق عاملية جديدة ،وتعزيز قدرة ال�شركة
على اال�ستثمار يف املزيد من امل�شاريع والفر�ص 
املتاحة ،وحتقيق �أهدافنا املن�شودة يف
ال�سنوات املقبلة.
ومت خالل العام ت�أ�سي�س �شركة برتوكيم
الزامل املحدودة ،وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية
مع �شركة برتوكيم الأمريكية ،وذلك بهدف
الإنتاج امل�شرتك للأفران احلرارية ذاتية وغري
ذاتية اال�شتعال ( )Fired Heatersوامللحقات
املتعلقة بها امل�ستخدمة يف قطاعات ال�صناعات
البرتولية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات
ال�صناعية الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما بد�أت �شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية
التحتية املحدودة ،وهي �شراكة �إ�سرتاتيجية
مع �شركة نيودلهي لأبراج االت�صاالت املحدودة
ومقرها نيودلهي بالهند ،ن�شاطها يف �شهر
فرباير  2009لتوفري املنتجات واخلدمات
واحللول اخلا�صة مب�شاريع البنية التحتية مل�شغلي
�شبكات االت�صاالت يف الهند والدول الأخرى،
انطالق ًا من امل�صانع التابعة للزامل لل�صناعة يف
كل من الهند واململكة العربية ال�سعودية.

جنحت الزامل
لل�صناعة يف اجتياز
�أ�سو�أ مراحل الأزمة
املالية العاملية
وهناك �أربع �شركات �أخرى ال تزال حتت
الت�أ�سي�س و�ستكون مملوكة بالكامل للزامل
لل�صناعة ،وهي �شركة مكونات البناء ،و�شركة
ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة ،وال�شركة
العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري
املزمع �إن�شا�ؤهم يف اململكة العربية ال�سعودية  ،
فيما يجري ت�أ�سي�س �شركة الزامل خلدمات
التكييف والتربيد �أبوظبي ،والتي �سيكون مقرها
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

كما مت خالل العام �إجراء تو�سعات يف عدد من
املرافق الت�صنيعية لقطاعات ال�شركة� ،شملت
تركيب فرن جديد للمعاجلة احلرارية يف وحدة
الهياكل الإن�شائية الفوالذية بالزامل للحديد،
وتركيب ملحقات و�آالت وملفات �ألواح �سقفية
جديدة يف م�صنع كانام �آ�سيا يف ر�أ�س اخليمة،
وتركيب فرن حراري متطور يف وحدة معدات
املعاجلة ال�صناعية بالزامل للحديد .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،افتتحت الزامل للحديد �إدارة
حلول املباين احلديدية لإنتاج الألواح املعدنية
املح�صورة ،فيما وا�صلت ال�شركة العربية
للمواد العازلة من الفيربجال�س (�أفيكو) بناء
م�صنعها اجلديد لل�صوف ال�صخري بطاقة
�إنتاجية  20.000طن مرتي �سنوي ًا ،والذي
يتوقع ا�ستكماله وبدء ت�شغيله يف عام .2010
ويف تطور مت�صل ،قامت �شركة �أرما�سل الزامل
ال�شرق الأو�سط املحدودة برتكيب جمموعة من
املاكينات الت�صنيعية اجلديدة ،وبدء الإنتاج
التجريبي من منتجات العوازل املطاطية
ا�ستعداد ًا ملرحلة الإنتاج التجاري يف العام
املقبل .ويف �شهر نوفمرب ،بد�أت �شركة الربيعة
والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية
(رانكو الزامل) الإنتاج يف م�صنعها اجلديد

للكتل اخلر�سانية املفرغة ،يف الوقت الذي
توا�صل فيه �إن�شاء خطوط ت�صنيعية جديدة
ملعاجلة اخلر�سانة وبناء م�صنع جديد للكتل
اخلر�سانية اجلاهزة ،والتي من املتوقع �أن تكون
جاهزة للإنتاج التجاري الكامل يف العام املقبل.
�إن موا�صلة الزامل لل�صناعة يف تنويع �أعمالها
وتو�سيع �أن�شطتها عرب قطاعاتها ال�صناعية
املتعددة يف �إطار التوجه الإ�سرتاتيجي لل�شركة
�سيعزز من مكانتنا الريادية واملتميزة �أمام
عمالئنا يف اململكة العربية ال�سعودية وجميع
�أنحاء العامل.
خالد عبداهلل الزامل
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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قطاع احلديد

تقرير �أن�شطة
و�إجنازات قطاعات
الزامل لل�صناعة

جمموعة منتجات املباين

وحدة املباين �سابقة الهند�سة
يف الزامل للحديد
تعد وحدة املباين �سابقة الهند�سة يف الدمام
باململكة العربية ال�سعودية �أقدم و�أكرب الوحدات
العاملة يف الزامل للحديد ،واملتخ�ص�صة يف
ت�صميم وت�صنيع وتوريد املباين احلديدية
�سابقة الهند�سة ذات االرتفاعات املنخف�ضة
لال�ستخدامات التجارية وال�صناعية والزراعية
والع�سكرية املختلفة.
ويف عام  2009وا�صلت معدالت الإنتاج
واملبيعات يف الوحدة منوها امل�ستقر يف حني
مت تخفي�ض كمية املخزون من املواد اخلام،
مما كان له الأثر الإيجابي على �أرباح ال�شركة
يف نهاية العام .كما �شهد عام � 2009إ�ضافة
منتجني جديدين �إىل جمموعة منتجات هذه
الوحدة ،وهما �ألواح « »MaxSEAMال�سقفية
و�ألواح « »ZWاجلدارية.
وقد فازت وحدة املباين �سابقة الهند�سة خالل
العام بعدد من امل�شاريع الكبرية واملهمة ،كان
�أبرزها ت�صميم وت�صنيع حظائر للطائرات
لأحد امل�شاريع يف اململكة العربية ال�سعودية،
وم�صنع ملعاجلة الأغذية وعدد من املباين
الأخرى يف حرم جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن يف الريا�ض ،وم�صنع للزجاج
يف مدينة ينبع غربي اململكة ،وم�شروع �أ�سواق
جتارية يف اخلرج ،وم�ستودع كبري يف ر�أ�س 
الزور على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة .ويف
خارج اململكة ،فازت الوحدة مبجموعة من
امل�شاريع كان �أبرزها ،م�شروع �إن�شاء عدد من
امل�ستودعات يف البحرين ،وم�صنع للزجاج
وم�صنع ملنتجات الألبان يف الأردن ،وم�صنع
للغزل والن�سيج يف بنغالدي�ش ،وم�صنع للتعليب
والتغليف يف �سوريا� ،إ�ضافة �إىل عدد من
امل�شاريع الأخرى.
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وللحفاظ على املكانة الريادية لوحدة املباين
�سابقة الهند�سة يف جمالها ،ح�صلت الوحدة
على �شهادة املعهد الأملاين للهند�سة الهيكلية
(German Institute for Construction
�إ�ضافة �إىل ح�صولها على Engineering)،
اعتماد املفت�شية العامة للمباين يف �أملانيا ،مما
�سيدعم فر�ص النمو والتو�سع لأعمال الوحدة يف
.كافة �أ�سواق دول االحتاد الأوروبي
وتتوقع وحدة املباين �سابقة الهند�سة حتقيق
املزيد من النمو والأرباح يف الفرتة املقبلة،
خا�صة يف ظل تخ�صي�ص امليزانية ال�سعودية
اجلديدة قدرا كبريا من النفقات �إىل م�شروعات
البنية التحتية وقطاعات التنمية الرئي�سية يف
خمتلف �أنحاء اململكة خالل عام .2010

الزامل للحديد الهند
حققت الزامل للحديد الهند يف �أول عام لها
من الإنتاج التجاري الكامل منو ًا قيا�سي ًا يف
�إيراداتها بارتفاع قدره  119يف املائة ،وذلك
على الرغم من االنخفا�ض الكبري يف حجم
املبيعات �إىل �أ�سواق الت�صدير اخلارجية ب�سبب
التباط�ؤ االقت�صادي العاملي .وا�ستطاعت
ال�شركة بنجاح �أن تقلل من م�صروفاتها املالية،
ال�سيما فيما يتعلق بالر�سوم اجلمركية والر�سوم
الإ�ضافية الأخرى.

ارتفعت �إيرادات
الزامل للحديد
الهند بن�سبة
%119

للأ�سقف املعدنية .ويف ظل هذه التطورات،
مبا فيها ا�ستمرار زيادة معدل الإنتاج وعودة
اال�ستقرار الإقليمي والنمو �إىل اقت�صاديات
الهند والدول املجاورة ،ف�إن الزامل للحديد
الهند تتطلع بكل ثقة وطم�أنينة نحو امل�ستقبل.
وخالل عام  2009فازت ال�شركة بـ 135
م�شروع ًا يت�ضمن  183مبنى خمتلف ًا ،ت�شمل
حمطة للكهرباء ،ومبنى مواقف �سيارات متعدد
الطوابق� ،إ�ضافة �إىل عدد من مباين امل�صانع
وامل�ستودعات املختلفة .وجتاوز  26م�شروع ًا
من هذه امل�شاريع حجم  200طن مرتي من
املباين احلديدية ،حيث كان �أكربها م�شروع ًا
بحجم  3.470طن مرتي .وقد �أدى الفوز
بهذه امل�شاريع �إىل رفع معدل الإنتاج ال�شهري
مل�صنع الزامل للحديد الهند �إىل �أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف لي�صل �إىل  973طن مرتي من املباين
احلديدية �سابقة الهند�سة والأبراج الفوالذية.

الزامل للحديد م�صر
�أثر التباط�ؤ االقت�صادي العاملي ب�شكل �سلبي على
املبيعات الدولية للزامل للحديد م�صر ،وعلى
الرغم من النمو الذي �شهدته ال�شركة يف حجم
�أعمالها يف ال�سوق املحلية �إال �أن مبيعات ال�شركة
انخف�ضت خالل العام .على ال�صعيد املحلي،
وا�صلت ال�شركة تنفيذ العديد من امل�شاريع
ومتكنت من زيادة مبيعاتها يف ال�سوق املحلية
بن�سبة  %25.4مقارنة بالعام ال�سابق ،وذلك
ب�سبب اال�ستقرار العام لالقت�صاد امل�صري
وتنفيذ احلكومة للخطط وال�سيا�سات املتعلقة
بالتنمية والإ�صالح.

ولتعزيز مكانتها يف �أ�سواق املنطقة� ،سعت
ال�شركة للح�صول على �شهادة الأيزو
«  » ISO 9001:2008 ABS QEلإدارة اجلودة
ال�شاملة .كما ُمنحت ال�شركة �شهادات اعتماد
« »FM Approvalsبت�صنيف درجة �أوىل
( )Class 1لأنظمة « »MaxSEAMاملتطورة

وبلغ عدد امل�شاريع التي فازت بها ال�شركة يف
عام  2009ما جمموعه  304م�شاريع ،منها 157
م�شروع ًا يف م�صر و  147م�شروع ًا يف الأ�سواق
الدولية .وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها
ال�شركة جمموعة من املباين الرئي�سية التابعة
للجامعة الأملانية يف م�صر ،و�سل�سلة متاجر
وحمال �سوبر ماركت لإحدى ال�شركات العاملية
امل�ستثمرة يف ال�سوق امل�صرية ،وم�صنع تابع
ل�شركة هندية لإنتاج منتجات التغليف املرن،
ومرافق مالحة جوية لإحدى �شركات الطريان،
�إ�ضافة �إىل م�صنع ملواد الطالء يف املغرب.

كما قامت ال�شركة خالل العام بتحديث �شهادة
الأيزو  9001للجودة ال�شاملة .وتتوقع الزامل
للحديد م�صر �أن حتقق مزيد ًا من النمو يف
�أعمالها يف عام  ،2010خا�صة بعد توقيعها
اتفاقية تعاون ملدة ثالث �سنوات مع اجلامعة
الأملانية يف م�صر ،فيما جتري حالي ًا مفاو�ضات
متقدمة مع �إحدى �شركات ال�سوبر ماركت التي
دخلت حديث ًا �إىل ال�سوق امل�صري لتوريد مبانٍ
حديدية جديدة لها ،ف�ض ًال عن غريها من
العقود اجلديدة املتوقعة يف العام القادم.
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الزامل للحديد فيتنام
واجهت الزامل للحديد فيتنام �أوقات �صعبة
يف عام  2009مع ا�شتداد الأزمة املالية العاملية
وت�سببها بانخفا�ض حجم الأعمال يف كل من
الأ�سواق املحلية والإقليمية .وقد �أثر هذا الو�ضع
ب�شكل ملحوظ على حجم الإنتاج ،حيث انخف�ض
بن�سبة  %28عن العام ال�سابق.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد فازت ال�شركة
مب�شاريع كبرية لي�س يف فيتنام فح�سب ،بل يف
�إندوني�سيا وميامنار وماليزيا والفلبني وتايالند
و�أفغان�ستان �أي�ض ًا .وت�ضمنت �أبرز هذه امل�شاريع
توريد  14.129طن مرتي من الهياكل الإن�شائية
الفوالذية مل�صنع للدرفلة على البارد يف ماليزيا،
بالإ�ضافة �إىل م�شاريع �أخرى كبرية �شملت
عدد ًا من امل�صانع وامل�ستودعات ومركز ًا للت�سوق
وفندق ًا وحظائر للطائرات.
وحتظى ال�شركة باحرتام كبري يف فيتنام،
حيث يبدو ذلك وا�ضح ًا من خالل اجلوائز
وال�شهادات املتميزة التي ح�صلت عليها ال�شركة
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خالل العام .وقد �شملت هذه اجلوائز «جائزة
التنني الذهبي للعام  »2009ك�أف�ضل منتج يف فئة
«الإن�شاءات ومواد البناء» ،واجلائزة الذهبية
يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف فيتنام للعام
 .2009وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سلمت ال�شركة
�شهادة تكرمي من اللجنة ال�شعبية يف هانوي عن
فئة «املنتجات ال�صناعية الرئي�سية يف هانوي
للعام .»2009
ورغم ا�ستمرار معاناة القطاعات االقت�صادية
يف جنوب �شرق �آ�سيا من تداعيات الأزمة
العاملية� ،إال �أن الزامل للحديد فيتنام
متفائلة جد ًا ب�ش�أن التوقعات االقت�صادية يف
العام  2010بالن�سبة للأ�سواق املحلية و�أ�سواق
الت�صدير الأخرى  .

�شركة كانام �آ�سيا املحدودة
حققت �شركة كانام �آ�سيا يف الدمام باململكة
العربية ال�سعودية خالل عام  2009زيادة يف
�إنتاجها بن�سبة  %33.8مقارنة بالعام ال�سابق،
كما متكنت من رفع حجم مبيعاتها �إىل الأ�سواق
اخلارجية بن�سبة  %16عن العام ال�سابق .وعلى
الرغم من هذه الإجنازات �إال �أن �إيرادات
ال�شركة انخف�ضت خالل العام ب�سبب تزايد
مطالب العمالء بخف�ض الأ�سعار بالرغم من
تراجع �أ�سعار املواد اخلام يف الوقت نف�سه.
وجنحت كانام �آ�سيا خالل العام يف دخول
�أ�سواق جيبوتي للمرة الأوىل ،فيما فازت
مب�شاريع جديدة يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية وقطر .ففي الدوحة ،قامت ال�شركة
بتوريد م�سطحات حديدية لكل من املرحلة
الثانية من م�شروع بناء املطار اجلديد
وم�ؤ�س�سة قطر ،وتوريد عوار�ض وم�سطحات

حديدية �إىل �أبراج الفي�صل و�أروى بالدوحة.
ويف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة
بتوريد م�سطحات حديدية مل�شروع جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف الريا�ض،
وتوريد عوار�ض حديدية مقو�سة لكل من مطار
امللك خالد بالريا�ض ومطار امللك عبدالعزيز
بجدة ال�ستخدامها كحظائر للطائرات ،كما مت
ا�ستكمال العمل يف جممع دارين مول التجاري

والذي ُبدء العمل فيه يف عام  .2007ويف �أواخر
العام فازت ال�شركة مب�شروع جممع تقنية
املعلومات واالت�صاالت ( )ITCCاملكون من
�أربعة �أبراج كبرية ،والتابع ملركز امللك عبداهلل
املايل يف الريا�ض.
ويف �إطار �إ�سرتاتيجية كانام �آ�سيا الطموحة
الرامية �إىل تعزيز قدراتها التناف�سية وحتقيق
�أعلى معدالت النمو ،قامت ال�شركة ب�شراء
وتركيب ماكينات خا�صة لإنتاج ملحقات
امل�سطحات احلديدية ،وتركيب ملفات جديدة
معتمدة عاملي ًا لإنتاج م�سطحات �سقفية
بتموجات عميقة يف م�صنعها بر�أ�س اخليمة يف
الإمارات العربية املتحدة ،كما �أ�صبحت م�ستقلة
تقني ًا وجتاري ًا عن جمموعة كانام الكندية،
وتو�صلت �إىل اتفاق مع �شركة جلوبال الهند�سية
العاملية لت�صميم وتف�صيل روافد حديدية لبع�ض
امل�شاريع اخلا�صة .كما ح�صلت خالل العام على
�شهادة اعتماد ملنتجاتها من قبل وزارة الرتبية
والتعليم يف اململكة لال�ستخدام يف القاعات
الريا�ضية يف املدار�س وبع�ض الأماكن الأخرى.

و�ست�سهم هذه التطورات الأخرية يف كانام �آ�سيا،
�إىل جانب كونها ال�شركة الوحيدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط احلا�صلة على اعتماد «»UL
للم�سطحات احلديدية التي تقوم ب�إنتاجها،
يف تعزيز مكانتها الرائدة يف الأ�سواق ،والتي
ت�ؤهلها لال�ستفادة الكاملة من الفر�ص وامل�شاريع
امل�ستقبلية يف خمتلف �أنحاء املنطقة.

�إدارة حلول املباين
احلديدية يف الزامل للحديد
ت�أ�س�ست �إدارة حلول املباين احلديدية يف عام
 ،2009وبد�أت �إنتاجها التجاري من الألواح
املح�صورة ( .)sandwich panelsومنذ
ت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت هذه الإدارة مورد ًا رئي�سي ًا
للألواح املح�صورة يف اململكة العربية ال�سعودية
وكذلك يف �أماكن �أخرى من دول جمل�س التعاون
اخلليجي .وي�شمل �أبرز عمالئها �شركة مبكو
العربية للمقاوالت املحدودة مل�شروع حمطة
للكهرباء يف الريا�ض ،و�شركة �سام�سوجن العاملية
مل�شروع م�صنع الأمونيا التابع ل�شركة معادن يف
ر�أ�س الزور ،و�شركة تكفن ( )Tekfenمل�شروع
م�صنع  حام�ض الفو�سفوريك التابع ملعادن �أي�ض ًا
يف نف�س املوقع.
ويف �إطار اهتمام �إدارة حلول املباين احلديدية
ب�سالمة البيئة وحمايتها من التلوث ،فقد قامت
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة مبنحها
�شهادة موافقة بيئية بعد تلبيتها لل�شروط
واملتطلبات ال�صارمة التي و�ضعتها الرئا�سة
ل�ضمان حتقيق �أف�ضل املمار�سات البيئية يف
خمتلف الأن�شطة ال�صناعية والت�شغيلية.

جمموعة منتجات احلديد ال�صناعي
وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية
يف الزامل للحديد
كان �أداء وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية يف
عام  2009قيا�سي ًا يف كافة �أن�شطتها ،وخا�صة
فيما يتعلق مببيعاتها يف الأ�سواق الدولية .فقد
ت�ضاعف حجم �أعمالها وارتفعت مبيعاتها بن�سبة
 ٪15.4عن العام ال�سابق نتيجة ارتفاع �أ�سعار
بيع منتجاتها وتنفيذ �أعمال تركيب الهياكل
الإن�شائية يف العديد من امل�شاريع.
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ومن �أبرز التطورات خالل العام فوز وحدة
الهياكل الإن�شائية الفوالذية لأول مرة مب�شاريع
كبرية يف كل من اجلزائر و�سوريا .ويت�ضمن
م�شروع اجلزائر توريد �أكرث من  14.000طن
مرتي من الهياكل الإن�شائية احلديدية مل�صنع
ت�سييل الغاز الطبيعي التابع ل�شركة النفط
اجلزائرية «�سوناطراك» الرائدة يف �إنتاج
الغاز الطبيعي ،يف حني ت�ضمن م�شروع �سوريا
توريد  6.000طن مرتي من الهياكل الإن�شائية
احلديدية مل�شروعني بارزين تقوم بتنفيذهما
�شركة برتوفاك الإمارات للخدمات النفطية
يف �سوريا.
وعلى ال�صعيد املحلي ،فازت الوحدة مب�شروعني
بارزين ل�شركة �أرامكو ال�سعودية لتوريد ما
جمموعه  11.000طن مرتي من الهياكل
الإن�شائية احلديدية .وقد فازت ال�شركة
بامل�شروع الأول يف �أوائل العام وهو تابع مل�شروع
حقل منيفة للغاز يف املنطقة ال�شرقية ،فيما
فازت ال�شركة بامل�شروع الثاين يف �شهر يونيو
وهو تابع مل�شروع حقل كاران للغاز .كما �أ�صبحت
وحدة الهياكل الإن�شائية الفوالذية �أحد املقاولني
املعتمدين ل�شركة برتو رابغ يف اململكة.
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وعلى �صعيد التطورات الداخلية يف ال�شركة،
مت بناء فرن ثانٍ للمعاجلة احلرارية لتوفري
مزيد من القدرة والكفاءة يف عمليات �صهر
املعادن ،و�إن�شاء مدر�سة خا�صة لتقنية اللحام
بهدف تقدمي ور�ش عمل فنية ودورات تدريبية
متقدمة يف خمتلف �أعمال وتقنيات اللحام ،كما
مت ت�أ�سي�س مكاتب جديدة خلدمات العمالء،
و�إن�شاء �صالة طعام كبرية ملوظفي ال�شركة.
من جهة �أخرى ،قامت ال�شركة بتجديد ترخي�ص 
املعهد الأمريكي للإن�شاءات املعدنية ()AISC
فيما يتعلق باملعايري اخلا�صة ببناء الهياكل
الإن�شائية احلديدية ،وجتديد �شهادة
املعايري الدولية لل�صحة وال�سالمة والبيئة
(.)OHSAS 18001

وحدة الأبراج واجللفنة يف الزامل للحديد
ركزت وحدة الأبراج واجللفنة ن�شاطاتها ب�شكل
�أ�سا�سي خالل العام على الأ�سواق العاملية،
وذلك يف ظل تراجع امل�شاريع واملناق�صات
يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب ت�أجيلها
�أو �إلغائها ،حيث �ساهم زيادة حجم الن�شاط
التجاري للوحدة يف �أ�سواق الت�صدير �إىل ارتفاع
�صادراتها بن�سبة  %70من بني �إجمايل الطلبيات
التي االتفاق على توريدها خالل عام ،2010
وهي زيادة مبعدل ت�سع مرات عما كانت عليه يف
العام ال�سابق .كما ارتفع حجم املبيعات خالل
العام ب�سبب زيادة معدل الطلبيات التي مت
توريدها للعمالء .ومع ذلك فقد انخف�ض حجم
الإنتاج بن�سبة  ٪20تقريبا ب�سبب ت�أخر بع�ض

فتح �أ�سواق
جديدة لل�رشكة يف
نيوزيلندا و�إيطاليا
العمالء يف ا�ستالم املنتجات التي مت ت�صنيعها
لهم على �أمل التفاو�ض حول الأ�سعار واحل�صول
على تخفي�ض جيد.
ومتكنت وحدة الأبراج واجللفنة خالل العام
من الو�صول �إىل �سوقني عامليني جديدين ،حيث
فازت بعقد بارز لت�صنيع وتوريد �أبراج حديدية
�شبكية لنقل الطاقة مل�شروع تطوير �شبكة نقل
الكهرباء جهد  400كيلو فولت يف منطقة نورث
�آيالند يف نيوزيلندا ،وذلك بعد مناف�سة �شديدة
من قبل موردين عامليني للأبراج احلديدية
يف كل من الهند وال�صني .كما فازت الوحدة
مب�شروع لتوريد �أبراج حديدية لالت�صاالت
يف �إيطاليا.
و�شملت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها الوحدة
يف عام � ،2009إىل جانب م�شروع نيوزيلندا،
م�شروع لتوريد �أبراج حديدية للنقل جهد
 400كيلو فولت �إىل �أبوظبي� ،إ�ضافة �إىل توريد
حمطات فرعية ملجموعة �آي بي بي ()ABB
العاملية مل�شروع الربط الكهربائي اخلليجي
بجهد  400كيلو فولت.
ويف نهاية العام ،مت ا�ستكمال بناء امل�صنع
اجلديد للجلفنة بطاقة �إنتاجية  54.000طن
مرتي �سنوي ًا ،وبدء تركيب الآالت واملاكينات
الت�صنيعية اجلديدة فيه ،حيث من املقرر �أن
يبد�أ الإنتاج يف �أبريل .2010

وقد قامت الوحدة خالل العام بتجديد
ترخي�صها كمورد معتمد لدى �شركة �أرامكو
ال�سعودية و�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،فيما
مت ت�سجيلها كمورد معتمد لدى �شركة «»BCTC
الربيطانية ،و�شركة « »Hydro Oneالكندية،
و�شركة « »Babcookالربيطانية ،و�شركة �أبوظبي
للنقل والتحكم (  ،)TRANSCOوجمموعتي
« »Iberdollaو « »Techintالأ�سبانيتني� ،إ�ضافة
�إىل �شركة تنمية نفط عمان ( .)PDOكما نالت
الوحدة �شهادة اجلودة من مركز اختبار املعدات
واملواد يف املك�سيك ( ،)LAPEMوقامت بتجديد
�شهادة الأيزو  9001لإدارة اجلودة ال�شاملة.
وتوا�صل وحدة الأبراج واجللفنة جهودها
للدخول �إىل �أ�سواق �إقليمية وعاملية جديدة
لتنمية �صادراتها وتو�سيع قاعدتها الت�سويقية
لتغطي كافة �أنحاء العامل ،فيما تقوم
با�ستك�شاف �إمكانية متويل بع�ض امل�شاريع
الواعدة من خالل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
بهدف اال�ستفادة من فر�ص توريد منتجاتها
املختلفة لهذه امل�شاريع يف الأ�سواق التي يدعمها
ال�صندوق والتي تعاين يف الوقت نف�سه من ركود
اقت�صادي ب�سبب قلة ال�سيولة النقدية.
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كما مت تركيب فرن جديد للمعاجلة احلرارية،
وهو الأكرب من نوعه يف ال�شرق  الأو�سط ،والذي
�أثبت فعاليته يف توفري الكلفة وزيادة الإنتاجية
الت�صنيعية بحلول نهاية العام.

وحدة معدات املعاجلة يف الزامل للحديد
حققت وحدة معدات املعاجلة منو ًا ملحوظ ًا يف
حجم املبيعات يف عام  2009بزيادة قدرها %19
عن العام ال�سابق ،وذلك نتيجة زيادة مبيعاتها
�إىل بع�ض القطاعات الكبرية املحلية مثل م�صنع
�شركة معادن للفو�سفات وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية
املياه املاحلة وغريها .كما ارتفع حجم الإنتاج
بن�سبة  ،%28حيث مت توريد  5.204طن مرتي
من منتجات الوحدة املختلفة مقارنة بحوايل
 4.060طن مرتي يف عام  .2008وتراجعت
مبيعات الوحدة يف �أ�سواق الت�صدير نتيجة
الو�ضع االقت�صادي العاملي� ،إىل جانب انخفا�ض
قيمة العملة يف كوريا ،التي تعد �سوق ًا مهمة
لوحدة معدات املعاجلة.
وفازت هذه الوحدة مب�شاريع مهمة خالل العام،
كان �أبرزها توريد � 72أوعية �ضغط فوالذية
لتحالف ي�ضم ال�شركة ال�سعودية خلدمات
الأعمال الكهربائية وامليكانيكية وامل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة ،بحجم �إجمايل
ي�صل �إىل  6.592طن مرتي ،وتوريد ا�سطوانتني
فوالذيتني لف�صل املياه والزيت بحجم  771طن
مرتي ،ل�صالح �شركتي « »JGC Corpالهند�سية
اليابانية و�أرامكو ال�سعودية.

وقد ح�صلت الوحدة خالل العام على �شهادة
الأيزو  9001لإدارة اجلودة ال�شاملة ،ومت
ت�أ�سي�س �شراكة �إ�سرتاتيجية جديدة مع �شركة
برتوكيم الأمريكية بهدف الإنتاج امل�شرتك
للأفران احلرارية ذاتية وغري ذاتية اال�شتعال
( )Fired Heatersوامللحقات املتعلقة بها يف
امل�صنع احلايل لوحدة معدات املعاجلة ،كما مت
ت�أ�سي�س �شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع
ال�صناعية املحدودة (.)ZIMIPCO

قطاع تكييف الهواء
متكنت �شركاتنا العاملة يف قطاع التكييف من
جتاوز الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي مرت
بها الأ�سواق الإقليمية والعاملية خالل العام،
حيث حققت كافة وحدات العمل منو ًا و�أدا ًء
متميزين نتيجة اجلهود الكبرية التي بذلها
جميع املوظفني .و�شهد العام طرح جمموعة من
املنتجات اجلديدة واملبتكرة من وحدتي مكيفات
الغرف واملكيفات املركزية ووحدة املربدات،
فيما قامت �إدارة اجلودة برتكيب نظام �آيل
متقدم لتح�سني مراقبة العمليات الت�شغيلية
وتقليل الوقت والكلفة الالزمني لعمليات
الفح�ص واالختبار.
وحققت وحدة املكيفات املركزية يف مكيفات
الزامل منو ًا قيا�سي ًا يف �إيراداتها يف عام ،2009
كما فازت مبجموعة من العقود املهمة يف نهاية
العام مبا ي�ضمن لها حتقيق عائدات جيدة يف
العام اجلديد.
وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها مكيفات
الزامل خالل العام توريد جمموعة كبرية
من �أجهزة التكييف املختلفة ملجمع الظهران
باخلرب ،وجممع �شركة ينبع للبرتوكيماويات،
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وللم�شاريع التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية ،وم�ست�شفى جازان،
وجامعة �أم القرى مبكة املكرمة ،وم�شروع حمطة
كهرباء ال�شعيبة (املرحلة الثالثة) ،وجامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف الريا�ض.
من جهة �أخرى ،وا�صلت وحدة مكيفات الغرف
منوها يف عام  ،2009حيث �أ�سهمت �إ�سرتاتيجية
�إعادة التنظيم اجلديدة للوحدة يف رفع
�إيراداتها بن�سبة  %15عن العام ال�سابق وحتقيق
مكا�سب عديدة لها على خمتلف الأ�صعدة.

وقد فازت وحدة مكيفات الغرف خالل العام
بعدد من العقود املهمة لتوريد مكيفات غرف
�إىل �إيران بوا�سطة املوزعني املعتمدين لل�شركة
يف هذه الدولة ،كما فازت بعقدين كبريين
لتوريد وحدات تكييف �إىل املدار�س التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم يف منطقة الريا�ض.
كما قامت مكيفات الزامل خالل العام برتقية
�شهادة اجلودة لديها �إىل الأيزو ،2008:9001
وجتديد �شهادة اليوروفينت ()Eurovent
الأوروبية لوحدات مناولة الهواء لغاية عام
� ،2012إ�ضافة �إىل ح�صول مربدات املياه هوائية
التربيد من مكيفات الزامل (�سل�سلة  )ASYعلى
اعتماد خمتربات �أندررايرتز (Underwriters
 )Laboratoriesلتحقيقها معايري ال�سالمة
العاملية.
من ناحية �أخرى ،ارتفعت مبيعات الزامل كوول
كري يف عام  2009بن�سبة  %25مقارنة بالعام
ال�سابق نتيجة فوزها بعقدين كبريين ،حيث
يت�ضمن العقد الأول تقدمي خدمات الهند�سة
والتوريد والت�شغيل لل�شركة ال�سعودية للحديد
وال�صلب (حديد) التابعة ل�شركة �سابك يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية ،فيما يت�ضمن العقد
الثاين تقدمي خدمات التعديل التحديثي لأجهزة
التكييف والتربيد يف م�شروع حقل ال�سفانية
التابع ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.

تنفيذ الأنظمة الكهروميكانيكية يف مباين
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
غربي اململكة.
من جهة �أخرى ،حققت جيوكليما ،وهي �إحدى
وحدات العمل الإ�سرتاتيجية يف مكيفات الزامل
ومقرها �إيطاليا ،منو ًا قيا�سي ًا يف �إيراداتها
بن�سبة  %21يف عام .2009
كما ح�صلت ال�شركة خالل العام على جائزة
«ال�شركة الرائدة يف حماية البيئة :فئة تكييف

الهواء» وجائزة «التميز يف التعاون البيئي لهذا 
العام» تقدير ًا لإجنازاتها يف تطوير �سل�سلة
جديدة من املربدات ال�صديقة للبيئة (توربو
مايزر  ،)2والتي تتميز �أي�ض ًا بكفاءتها العالية
يف ا�ستهالك الطاقة.
ويف ال�سنة الأوىل من بدء �شركة الزامل هد�سون
ن�شاطها ،قامت ال�شركة بتنفيذ �أول م�شروع لها
مع �شركة نفط الباك�ستان ،كما �أ�صبحت مورد ًا
معتمد ًا لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية لأجهزة
املبادالت احلرارية املربدة بالهواء.

واعرتاف ًا بجودة اخلدمات واملنتجات التي
تقدمها الزامل كوول كري جلميع عمالئها ،فقد
منحتها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء جائزة
«�أف�ضل مقاول للعام  ، »2009كما ت�سلمت
خطاب �شكر من �شركة �أرامكو ال�سعودية تقدير ًا
خلدماتها املتميزة خالل �إ�شرافها على �أعمال
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قطاع الزجاج
�أولت الزامل للزجاج خالل عام  2009اهتمام ًا
كبري ًا مبراقبة التكاليف يف خمتلف �أق�سام
ال�شركة ،وجنحت يف حت�سني جممل ن�شاطاتها
العامة بن�سبة  %48على الرغم من انخفا�ض
حجم مبيعاتها بن�سبة  %8عن العام ال�سابق.
وانخف�ضت مبيعات ال�شركة يف �أ�سواق الت�صدير
بن�سبة  ،٪9.7ولكن ارتفع من جهة �أخرى
�إجمايل �إنتاجها �إىل  445.000مرت مربع
مقارنة بـ  427.000مرت مربع يف العام ال�سابق.
وت�ضمنت �أبرز م�شاريع ال�شركة خالل العام،
م�شروعني ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وم�شروع
برجني يف الكويت ،وم�شروع برج جديد يف قطر،
ومركز جتاري يف اجلبيل ،وم�ست�شفى امللك فهد
يف الريا�ض ،وبرج مكتبي وجتاري للم�ؤ�س�سة
املتحدة للتجارة يف جدة ،بالإ�ضافة �إىل
توريد منتجاتها لعدد من امل�ساكن اخلا�صة يف
املنطقة ال�شرقية.
كما ح�صلت الزامل للزجاج خالل العام على
�شهادة �شركة كاردينال للزجاج (Cardinal
 )Glass Industriesلتقنية عمليات املعاجلة
ال�سطحية للزجاج.
قطاع املواد العازلة
ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو)
وا�صلت ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو) �أدائها املتميز
خالل عام  ،2009حيث فازت بعدد من امل�شاريع
البارزة وخا�صة يف دبي بالإمارات العربية
املتحدة .وعلى الرغم من �إلغاء العديد من
امل�شاريع يف �أماكن متفرقة من املنطقة نتيجة
الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة� ،إال �أن ال�شركة
ا�ستطاعت بنجاح �أن تعو�ضها مب�شاريع جديدة
يف كل من �أبوظبي وقطر ،مما �ساهم يف حتقيق
زيادة بن�سبة  %15.5يف �إجمايل املبيعات وزيادة
يف الأرباح ال�صافية مقارنة بالعام .2008
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ويف ال�ش�أن ذاته ،ارتفعت مبيعات �أفيكو يف
�أ�سواق اخلليج خالل العام بن�سبة  ٪36عن العام
ال�سابق نتيجة تعزيز ن�شاطاتها يف تلك الأ�سواق،
مع موا�صلة ال�شركة متابعتها للم�شاريع والفر�ص 
املتاحة يف الأ�سواق الأخرى .ونتج عن ذلك
زيادة طفيفة يف الإنتاج بن�سبة  ،%2.5مع تركيز
ال�شركة على �إنتاج وتطوير منتجات ذات قيمة
وجودة عالية.
و�شملت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها ال�شركة
خالل العام ،توريد مواد عازلة لأجهزة التكييف
والتربيد �إىل كل من جامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية ومدينة امللك عبداهلل االقت�صادية
بالقرب من مدينة جدة ،وتوريد منتجات عزل
ذات خ�صائ�ص ميكانيكية �إىل كل من مركز
قطر املايل ومركز التجارة الدويل وم�ست�شفى
الوركه يف �أبوظبي ،وتوريد منتجات عزل
ذات خ�صائ�ص ميكانيكية ومعمارية �إىل كل
من جممع العبديل ال�سكني وال�سوق املايل يف
العا�صمة الأردنية عمان.

و�أحرزت ال�شركة خالل العام تقدم ًا كبري ًا نحو
تنفيذ م�شروع امل�صنع اجلديد لإنتاج 20.000
طن مرتي من ال�صوف الزجاجي �سنوي ًا يف
املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام.
وح�صلت �أفيكو على �شهادة « »IMSمن منظمة
« »TϋWالأملانية ،وهي نظام �إدارة متكامل
وفريد من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،حيث يجمع
بني ثالث �شهادات �أيزو ،وهي اجلودة ،9001
والبيئة  ،14001وال�صحة وال�سالمة املهنية
 ،18001مما ي�ؤكد التزام �أفيكو بتزويد جميع
عمالئها مبنتجات وخدمات ذات جودة عالية.
كما ح�صلت �أي�ض ًا على �شهادة موافقة بيئية
من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
ملنتجاتها من املواد العازلة ،ت�أكيد ًا حلر�صها
على املحافظة على البيئة يف خمتلف �أن�شطتها
ال�صناعية وتوفري بيئة عمل �آمنة و�صحية جلميع
موظفيها.

حت�سنت جممل
ن�شاطات الزامل
للــزجـاج
بن�سبة %48

�شركة �أرما�سل الزامل
ال�شرق الأو�سط املحدودة
بد�أت �شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
املحدودة يف عام  2009برتكيب وت�شغيل الآالت
واملاكينات الت�صنيعية يف م�صنعها اجلديد
بالدمام ،وبا�شرت �إنتاجها التجريبي من
منتجات العزل املطاطية العالية الأداء واجلودة.
ويف الوقت ذاته ،مت ت�سجيل ال�شركة كمورد
معتمد لدى جامعة امللك خالد ،وجامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف الريا�ض،
و�شركة �سابك ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية .كما
ت�سعى ال�شركة للح�صول على �شهادة الأيزو
 9001لإدارة اجلودة ال�شاملة وكذلك اعتمادات
« »FMو « »ULملنتجاتها املختلفة .كما يجري
حالي ًا تنفيذ كافة املتطلبات والإجراءات
اخلا�صة للح�صول على �شهادة الأيزو 14000
لنظم ومعايري الإدارة البيئية.

وعلى الرغم من �أن الإنتاج التجاري الكامل
للم�صنع احلايل �سوف يبد�أ يف عام � ،2010إال
�أن ال�شركة تدر�س حالي ًا �إمكانية �إن�شاء م�صنع
ثانٍ ل�شركة �أرما�سل الزامل ليكون جاهز ًا يف
عام .2011
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قطاع ال�صناعات اخلر�سانية
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية املحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الربيعة والن�صار والزامل
لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة (رانكو
الزامل) لتقدمي حلول البناء العالية اجلودة
با�ستخدام �أحدث تقنيات اخلر�سانة.
و�شهدت �إيرادات ال�شركة منو ًا حمدود ًا خالل
العام نتيجة تداعيات الأزمة العاملية على قطاع
الإن�شاءات ،حيث انخف�ضت يف الربعني الثاين
والثالث قبل �أن تبد�أ بالتح�سن جمدد ًا يف نهاية
العام.
وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها ال�شركة
خالل العام  ،جامعة جنران ،وجامعة الق�صيم،
وجامعة امللك �سعود وم�ست�شفى جامعة امللك
�سعود يف الريا�ض ،ومكتبة يف مدينة الهفوف،
�إ�ضافة �إىل ثالثة طلبيات ل�صالح م�شروع حمطة
التوليد العا�شرة  يف الريا�ض (.)PP10

ويف نوفمرب بد�أت ال�شركة بالإنتاج يف امل�صنع
اجلديد للكتل اخلر�سانية املفرغة ،يف حني
يجري تركيب حمطات ذات قدرة �إنتاجية �أعلى
خللط اخلر�سانة و�صبها بوا�سطة نظام توزيع
�آيل للخر�سانة ،حيث يتوقع �أن يكون جاهزا 
للت�شغيل يف الربع الثاين من ال�سنة املقبلة.
ومن املقرر البدء يف �إن�شاء امل�صنع اجلديد
للكتل اخلر�سانية �سابقة ال�صب يف املوعد
املحدد ،والذي �سي�ستخدم نظام �إنتاج دائري
�آيل متطور.

�شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية
املحدودة (�أ�سيكو ال�سعودية)
�شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية
املحدودة (�أ�سيكو ال�سعودية) هي �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع كل من �شركة جمموعة الزامل
القاب�ضة و�شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية
(�أ�سيكو) بدولة الكويت لإنتاج الكتل اخلر�سانية
اخللوية امل�سلحة وغري امل�سلحة ذات اخلدمة
ال�شاقة واخلفيفة الوزن يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية �شرقي اململكة العربية ال�سعودية.
بد�أت ال�شركة �إنتاجها بالكامل يف عام 2009
من الكتل اخلر�سانية ،يف حني قامت با�ستكمال
وت�شغيل بع�ض خطوط الإنتاج الإ�ضافية
وحمطات املعاجلة يف امل�صنع.
وقد �سعت ال�شركة �إىل تو�سيع ن�شاطاتها يف
الأ�سواق اخلارجية ومتكنت خالل العام من
دخول �أ�سواق العراق والبحرين� ،إىل جانب
تعزيز ح�ضورها يف الأ�سواق املحلية .وا�ستطاعت
�أ�سيكو ال�سعودية بنهاية  العام الفوز بثالثة
م�شاريع مهمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهي
م�شروع «امل�ساكن ال�سعودية» الذي يت�ألف من
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 48فيال يف منطقة العزيزية باخلرب ،وم�شروع
الأمري حممد بن فهد الذي يت�ألف من 200
فيال يف منطقة جازان ،وم�شاريع مباين متعددة
الأدوار تابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية.
وت�سعى ال�شركة حالي ًا ال�ستكمال كافة املتطلبات
الالزمة للح�صول على �شهادة الأيزو 9001
للجودة ال�شاملة ،و�إ�ضافتها �إىل ال�شهادات

الأخرى التي ح�صلت عليها من كل من الهيئة
امللكية للجبيل وينبع والهيئة العربية ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س ،وذلك بهدف تعزيز
مكانة ال�شركة وفر�ص ح�صولها على املزيد من
امل�شاريع البارزة يف امل�ستقبل.
ال�شركات الأخرى
�شركة الطاقة املركزية
قامت �شركة الطاقة املركزية يف البحرين ب�إجراء
مراجعة �شاملة لأعمالها خالل عام  ،2009ما
نتج عنه �إعادة هيكلة ال�شركة وتعزيز ن�شاطاتها
التجارية .كما �سعت ال�شركة �إىل تطوير �أدوات
ومعايري �أعمالها واال�ستفادة من خرباتها املتعددة
للح�صول على م�شاريع جديدة يف املنطقة.
وت�سري الأعمال ب�شكل جيد يف م�شروع بناء وت�شغيل
وحدة حتلية املياه بطريقة التنا�ضح العك�سي التابع
لدرة البحرين ووفق ًا للجدول الزمني اخلا�ص 
بامل�شروع ،حيث مت ت�سليم �أول وحدة للتنا�ضح
العك�سي يف الوقت املحدد .وجتري ال�شركة حالي ًا
مفاو�ضات متقدمة مع هيئة املدن ال�صناعية
ومناطق التقنية (مدن) فيما يتعلق مب�شروع �إن�شاء
حمطة التربيد املركزي با�ستخدام املاء املربد يف
املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام �شرقي اململكة
العربية ال�سعودية.

�شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية التحتية
املحدودة
بد�أت �شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية
التحتية املحدودة ن�شاطها التجاري يف �شهر
فرباير   ،2009لتقدمي جمموعة من املنتجات
واخلدمات املتعلقة مب�شاريع البنية التحتية وحلول
الطاقة لقطاع االت�صاالت املتنامي يف الهند
والدول الإقليمية املجاورة .وحققت ال�شركة منذ
بداية ن�شاطها منو ًا مطرد ًا يف �إيراداتها ،والتي
�ساهمت ال�صادرات فيها بن�سبة .%25
وخالل ن�شاطها يف الأحد ع�شر �شهرا من العام
 ،2009بد�أت ال�شركة ب�إنتاج ن�سخة خا�صة من
مكيفات الزامل املوفرة للطاقة ،كما قامت
بت�صميم و�إنتاج نظامها اخلا�ص لإدارة الطاقة
والذي ي�ساهم يف حتقيق نتائج �إيجابية يف خف�ض
معدالت ا�ستهالك الطاقة ب�شكل ملمو�س ،وجتميع
وحدة خا�صة ملكيفات الهواء امل�صممة بحجرتني
مزدوجتني مع وحدة تربيد مدجمة .وعالوة على
ذلك  ،قامت ال�شركة برتكيب �أكرث من �ألف موقع
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،بالإ�ضافة �إىل
توريد حلولها املبتكرة لإدارة مواقع االت�صاالت،
مثل مركز عمليات الربج اخلا�ص بها والذي يوفر
مزايا مهمة فيما يتعلق بالنفقات الت�شغيلية مل�شغلي
�شبكات االت�صاالت.
وت�ضمنت �أبرز امل�شاريع التي فازت بها ال�شركة
خالل العام ،م�شروع توفري خدمات متكاملة
ل�شركة �سباي�س نيبال املحدودة ،وتوريد نظام
متكامل لإدارة الطاقة لـ  300موقع ًا يف �أنحاء
متفرقة من �آ�سيا ،وتوريد «مكيفات الزامل املوفرة

للطاقة» �إىل �شركة االت�صاالت الإماراتية ،وتوريد
وتركيب برج ات�صاالت و�أجهزة تكييف ونظام
لإدارة الطاقة ل�شركة �آيديا (� ،)IDEAإ�ضافة
�إىل تنفيذ م�شروع متكامل يف  200موقع ًا ل�صالح
جمموعة �أير�سل ( )Aircelامل�شغلة للهواتف
النقالة يف الهند.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع منتجات ال�شركة
متوافقة مع املعايري الدولية ل�صناعة االت�صاالت،
وهي معتمدة �أي�ض ًا من قبل مركز هند�سة
االت�صاالت التابع لوزارة االت�صاالت يف الهند .كما
�أن �أبراج االت�صاالت التي تنتجها ال�شركة معتمدة
من كل من مركز بحوث الهند�سة الإن�شائية
( )SERCواملعهد الهندي للتكنولوجيا (.)IIT
وقد قامت ال�شركة يف الأ�شهر الأخرية با�ستك�شاف
فر�ص جتارية جديدة يف نيجرييا و�أماكن �أخرى
يف القارة الأفريقية ،وتوقيع اتفاقيات تعاون مع
عدد من مزودي حلول تقنية القيا�س والتحكم
عن بعد وم�صنعي الرقاقات الإلكرتونية الذكية،
وذلك بهدف ا�ستخدامها يف مراكز عمليات �أبراج
االت�صاالت التي تنتجها ال�شركة.
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تقرير �إجنازات اخلدمات
املركزية وامل�شرتكة يف
الزامل لل�صناعة

مقدمة
وا�صلت اخلدمات املركزية وامل�شرتكة يف �شركة
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل لل�صناعة)
خالل العام  2009جهودها الناجحة يف دعم
ومتابعة التنفيذ الفعال جلميع اخلدمات على
امل�ستويات الإدارية والت�شغيلية واخلدمات امل�ساندة
يف ال�شركة ،والتي تعد جزء ًا حيوي ًا ومتكام ًال
ل�ضمان ح�سن �سري العمل يف كافة قطاعات
الزامل لل�صناعة.
�إدارة التدقيق الداخلي
تدرك الزامل لل�صناعة �أهمية وجود نظام قوي
لتنفيذ ومتابعة الإجراءات الداخلية ،بحيث يكون
قادر ًا على اال�ستجابة بفعالية وكفاءة ملطالب
القطاعات ووحدات العمل املختلفة ،واملحافظة
على الرقابة الداخلية للعمليات الإدارية
والت�شغيلية والن�شاطات التجارية لكافة قطاعات
ال�شركة .ويف عام � 2009سعت �إدارة التدقيق
الداخلي ،والتي مت �إن�شا�ؤها يف العام ال�سابق ،بكل
�إمكانياتها لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية يف جميع
قطاعات ال�شركة من �أجل حت�سني بيئة املراقبة
الداخلية وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة من املوارد
املتاحة لل�شركة.
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وخالل العام� ،أجنزت الإدارة  90مهمة مراجعة
داخلية بهدف تعزيز كفاءة ال�ضوابط الداخلية
احلالية يف كافة القطاعات ووحدات العمل
بال�شركة ،وتقدمي التو�صيات الالزمة لتطوير
الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وحت�سني
فعاليتها.

وتقدم �إدارة التدقيق الداخلي �أي�ض ًا الدعم
املنا�سب ل�ضمان تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف
احلوكمة ،وحماية م�صالح امل�ساهمني� ،إ�ضافة
�إىل �ضمان �إدارة �أعمال الزامل لل�صناعة وجميع
القطاعات وال�شركات التابعة لها بطريقة م�س�ؤولة
و�شفافة .كما تقوم ب�إجراء مراجعة دورية �شاملة
مرة واحدة على الأقل يف العام ال�ستعرا�ض مدى
كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية والعمليات
والإجراءات املالية والت�شغيلية وال�ضوابط
الداخلية بال�شركة.

املوارد الب�شرية
قامت �إدارة املوارد الب�شرية يف الزامل لل�صناعة
خالل عام  2009مبراجعة وتعزيز كافة براجمها
الهادفة �إىل حت�سني بيئة العمل ،وتركيز �أن�شطتها
على ثالثة حماور رئي�سية هي :تقدمي الربامج
التطويرية التي تلبي االحتياجات احلالية
وامل�ستقبلية للعمل ،وتطوير الربامج احلالية
لتحقيق التميز الت�شغيلي ،وال�سعي �إىل �إيجاد بيئة
عمل تناف�سية وحمفزة يف كافة قطاعات ال�شركة
يف ظل التو�سع والتنوع يف ن�شاطات ال�شركة.

التوظيف
متت �إعادة هيكلة عملية التوظيف وتعزيز
الروابط مع كافة وحدات العمل بهدف تلبية
احتياجاتهم من املوارد الب�شرية .ومن بني
الإجنازات الرئي�سية التي حتققت يف هذا ال�ش�أن،
ت�سريع عملية التوظيف وتقليل الفرتة الالزمة
مللء ال�شواغر الوظيفية من خالل حت�سني الكفاءة
الت�شغيلية .وهذا يعني الرتكيز ب�شكل �أكرب على
امل�شاركة يف احلمالت الوظيفية التي تقيمها
بع�ض القطاعات ال�صناعية كل عام والتي تتوافر
فيها املهارات الوظيفية املطلوبة ،وتوفري خدمات
�إلكرتونية للمتقدمني �إىل الوظائف ال�شاغرة،
و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية بوا�سطة تقنية
الفيديو عن بعد ،وتقليل ا�ستخدام �إعالنات
الوظائف بالطرق التقليدية من خالل زيادة
ا�ستخدام خدمات وكاالت التوظيف وامل�ؤ�س�سات
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة يف توظيف املديرين
التنفيذيني يف بلدان حمددة .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أنه مت توظيف ما جمموعه  1.383موظف ًا جديد ًا
خالل عام  2009يف خمتلف قطاعات الزامل
لل�صناعة ،منهم  565من املواطنني ال�سعوديني.

مت توظيف �أكرث من  560من الكوادر
ال�سعودية يف عام 2009
�إدارة الأداء الوظيفي
مت اتخاذ عدة مبادرات هذا العام لتعزيز نظام
�إدارة الأداء الوظيفي والتي �شملت توثيق «جماالت
النتائج الرئي�سية» و «م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية»
للإدارة العليا ،وتطوير نظام تقييم الأداء
الوظيفي ( )PEDPلو�ضع الأهداف املحددة
للموظفني يف بداية العام .كما مت تطوير منهجية
عملية �أف�ضل للم�ساعدة يف حتديد االحتياجات
التدريبية ملختلف قطاعات ال�شركة.
وخالل العام مت �إطالق نادي املوظفني املميزين
يف الزامل لل�صناعة لتكرمي �أكرث من 1.800
موظف ًا ومنحهم �شهادات تكرميية تقدير ًا
جلهودهم املميزة .ويركز النادي على تقدير �أداء
املوظفني على امل�ستوى الإداري وم�ستوى الأق�سام
املختلفة يف كل �شركة .كما مت ا�ستحداث نظام
خا�ص لتح�سني �أداء املوظفني الذين يحققون
معدل �أداء �أقل من املتوقع ،وت�ضمينه منهجية
�أف�ضل لتحديد االحتياجات التدريبية لهم.

النظم والعمليات والتوثيق
مت خالل العام �إ�صدار ن�شرة �إخبارية ف�صلية
جديدة « »High Risersلإبقاء جميع املوظفني على
معرفة بربامج ون�شاطات �إدارة املوارد الب�شرية،
وتقدمي بع�ض املقاالت واملعلومات التعليمية
واملفيدة لهم ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالتطوير
الذاتي وحتقيق التوازن بني العمل واحلياة
اخلا�صة للموظف� ،إىل جانب الإجابة على

ا�ستف�سارات وت�سا�ؤالت املوظفني وت�سليط ال�ضوء
على �إجنازاتهم املختلفة.
كما مت تطوير مبادرة مكتب الدعم وامل�ساندة يف
�إدارة املوارد الب�شرية ( )HR Helpdeskكو�سيط
�إلكرتوين للموظفني ،حيث ي�سمح لهم بطرح
الأ�سئلة حول �أو�ضاعهم وال�سيا�سات والإجراءات
الوظيفية يف ال�شركة .ومت خالل العام �أي�ض ًا
مراجعة و�إعادة �إ�صدار كتيب �سيا�سات و�إجراءات
املوارد الب�شرية يف جملد واحد ،ومن املقرر �أن
يتبعه يف العام القادم برنامج خا�ص للتوا�صل
الداخلي بال�شركة ،والذي �سي�سمح با�ستعرا�ض
وتقييم جميع �سيا�سات املوارد الب�شرية وتعزيز
رفاهية املوظفني وخلق بيئة �صحية متميزة يف
مكان العمل.
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التعوي�ضات واملزايا الوظيفية
مت خالل العام االنتهاء من عملية مراجعة
امل�سميات واملجموعات الوظيفية وحتديثها لكافة
وحدات الأعمال الرئي�سية يف الزامل لل�صناعة،
وبالتايل ا�ستكمال �أحد العنا�صر الرئي�سية يف
برنامج التعوي�ضات واملزايا الوظيفية .كما مت
�إطالق برنامج التقييم الوظيفي اجلديد لقطاع
تكييف الهواء ،و�سيتم تو�سيعه لي�شمل الزامل
للحديد يف العام  .2010وهذا �سيمكن �إدارة
املوارد الب�شرية من �إعادة تقومي القيمة الن�سبية
للوظائف يف خمتلف �أق�سام ال�شركة ،وم�ساعدتها
يف الرتكيز على الوظائف الإ�سرتاتيجية وحتديد
ال�ضوابط واملعايري الالزمة للتوظيف و�إدارة الأداء
والتطوير الوظيفي  .
التدريب والتطوير
كثفت ال�شركة براجمها التدريبية والتطويرية
التي �شملت جميع املوظفني احلاليني واجلدد يف
خمتلف امل�ستويات الوظيفية ،مبا فيهم املديرين
وامل�شرفني واملهند�سني الذين مت توفري برامج
تدريبية متخ�ص�صة لهم .ويف �إطار تطوير برامج
وم�ستويات التدريب ،مت �إجناز مراحل متقدمة
من عملية ت�شييد املبنى اجلديد ملعهد الزامل
للتدريب ال�صناعي بالدمام ،حيث يتوقع ا�ستكمال
ت�شييد املبنى بالكامل يف الربع الثاين من العام
املقبل .وت�سعى ال�شركة حالي ًا للح�صول على
االعتماد الدويل من بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية
املرموقة يف اململكة املتحدة لربامج التدريب
املهنية املتخ�ص�صة التي يقدمها املعهد.
ويف عام � ،2009أجنز املعهد تدريب  150موظف ًا
�ضمن برامج تدريبية منظمة تراوحت مدتها ما
بني � 6-4أ�شهر بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم

24

يف العمل .وقد ا�ستكمل املوظفون بنجاح برامج
تدريبية عديدة� ،شملت تقنية اللحام ،وتقنية
الت�صنيع ،وت�شغيل الآالت واملاكينات ال�صناعية،
�إ�ضافة �إىل تقنية التربيد والتكييف .وت�ضمنت
جميع الربامج التدريبية مقررات �أ�سا�سية
م�شرتكة ،مثل الريا�ضيات واللغة الإجنليزية
و�أخالقيات العمل وال�سالمة املهنية والر�سم
الفني ،وذلك بهدف م�ساعدة املوظفني واملتدربني
يف تعلم املواد املتعلقة مبهامهم العملية و�إعدادهم
للعمل بطريقة �أكرث كفاءة وفعالية داخل بيئة
العمل .كذلك �أكمل  544موظفا دورات تدريبية
متخ�ص�صة ،لريتفع بذلك العدد الإجمايل
للموظفني الذين تلقوا دورات تدريبية خمتلفة
يف عام � 2009إىل  694موظف ًا ،منهم  343من
املواطنني ال�سعوديني.
ويلعب معهد التدريب دور ًا هام ًا �أي�ض ًا يف خدمة
املجتمع .فخالل العام ،ا�ستفاد  70طالب ًا من عدد
من اجلامعات والكليات ال�سعودية من خمتلف
مناطق اململكة من برامج التدريب ال�صيفي
والتعاوين التي يجريها املركز با�ستمرار� ،إىل
جانب تنظيم اجلوالت امليدانية لهم على املرافق

ا�ستكمل  150موظفا ً
�سعوديا ً برامج تدريبية
مدتها � 6-4أ�شهر
يف 2009

الت�صنيعية لل�شركة لتعريفهم ب�أحدث الأ�ساليب
والتقنيات الت�صنيعية يف �صناعة �أجهزة التكييف
واملنتجات احلديدية املتنوعة .كذلك ا�ستفاد
 60طالب ًا يف املرحلة الثانوية من برنامج تدريب
�صيفي ملدة �شهرين لتطوير مهارات التوا�صل
باللغة الإجنليزية ومهارات ا�ستخدام تطبيقات
احلا�سب الآيل املختلفة.

وحتر�ص الزامل لل�صناعة على موا�صلة هذه
اخلدمات االجتماعية باعتبارها عن�صر ًا حيوي ًا يف
حت�سني �أداء ال�شباب ال�سعودي وتطوير مهاراتهم
و�إعدادهم لتويل مهام ومنا�صب وظيفية يف
املن�ش�آت الوطنية املختلفة فور االنتهاء من
درا�ستهم يف امل�ستقبل.

تقنية املعلومات
تقدم �إدارة تقنية املعلومات بالزامل لل�صناعة
جمموعة متكاملة من خدمات �أنظمة املعلومات
والأعمال الإلكرتونية �إىل جميع القطاعات
وال�شركات التابعة للزامل لل�صناعة وبع�ض
العمالء اخلارجيني.

يف عام  ،2008حازت �إدارة تقنية املعلومات على
�شهادة املنظمة العاملية للمقايي�س ()ISO 20000
يف جمال تقنية املعلومات وهي �صاحلة لغاية
�أبريل  .2011ويف هذا العام ،مت �إجراء التقييم
ال�سنوي لأداء «�إدارة خدمات تقنية املعلومات
( »)ITSMاخلا�ص بهذه ال�شهادة بنجاح ،مما
ي�ؤكد التزامنا امل�ستمر ب�أعلى معايري �أمن و�سالمة
املعلومات يف ال�شركة� ،إ�ضافة �إىل موا�صلة
التطوير والتح�سني امل�ستمر للجودة يف جمال �إدارة
خدمات املعلومات.

ومن �أبرز �إجنازات �إدارة تقنية املعلومات خالل
عام  ،2009تطبيق نظام التحكم ومراقبة الأداء
املتطور ( )Industrial Automation Systemيف
م�صنع �أفيكو بالدمام ،والذي يوفر �أدوات متقدمة
للمراقبة الدقيقة واملتابعة املبا�شرة مل�ستويات
الكفاءة والإنتاجية يف العمليات الت�صنيعية.
وتركيب نظام مركز ات�صال �آيل يف الزامل كوول
كري للرد على ات�صاالت العمالء وتوجيههم
�آلي ًا .وتركيب نظام �إدارة الرموز الربجمية يف
�إدارة تقنية املعلومات بال�شركة ملراقبة ور�صد
�أي تغيريات قد حت�صل يف الربامج والتطبيقات
الداخلية يف ال�شركة .وتركيب نظام الدعم الفني
لإدارة اخلدمات الفنية يف الزامل للحديد.
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"جائزة �أف�ضل �رشكة
يف جمال امل�سئولية
االجتماعية للعام
 "2009يف فيتنام

وتركيب وت�شغيل نظم �إدارة املوارد الب�شرية
وتطبيقات « »iSweetعلى ال�شبكة الداخلية يف
كل من �شركة الزامل هد�سون و�شركة �أرما�سل
الزامل ال�شرق الأو�سط يف الدمام .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،مت ت�أ�سي�س �شبكة ات�صال �إلكرتونية لربط
املكاتب الدولية لل�شركة يف كل من م�صر وفيتنام
بالبنية التحتية لإدارة تقنية املعلومات لتمكينهم
من اال�ستفادة من اخلدمات املتكاملة التي تقدمها
الإدارة ب�شكل فعال و�سل�س .كما قامت الإدارة
بتنفيذ وتطوير عدد كبري من الربامج والتطبيقات
الأخرى ،وحت�سني العمليات الإلكرتونية والت�شغيلية
عرب جميع قطاعات الزامل لل�صناعة.
ويف �أكتوبر  ،2009ح�صلت الزامل لل�صناعة على
جائزة م�سابقة جملة «�أخبار الكمبيوتر العربية»
عن فئة «تطبيقات الطاقة واخلدمات الأكرث
فعالية لهذا العام» خالل حفل توزيع جوائز املجلة
للعام  ،2009اعرتاف ًا الإجنازات املتميزة التي
حققتها ال�شركة يف جمال تطبيق وا�ستخدام
التطبيقات التقنية املتطورة يف قطاع الأعمال
على م�ستوى املنطقة .وتعد هذه اجلائزة من
�أهم جوائز �صناعة تقنية املعلومات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،حيث ت�سعى �إىل ت�سليط ال�ضوء
على قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت و�إبراز
ال�شركات املتميزة يف تطبيق �أف�ضل احللول
والتطبيقات التقنية يف املنطقة.

ال�سالمة ومنع اخل�سائر
ت�شرف �إدارة منع اخل�سائر يف الزامل لل�صناعة
على متابعة وتنفيذ كافة جوانب ال�سالمة وال�صحة
والبيئة والوقاية من احلرائق والأمن وال�سالمة.
ويتمثل �أحد العنا�صر الأ�سا�سية لدور �إدارة منع
اخل�سائر يف زيادة الوعي بهذه امل�سائل يف جميع
القطاعات واملرافق الت�صنيعية للزامل لل�صناعة
يف اململكة العربية ال�سعودية واخلارج.
وقد �أحرزت الإدارة تقدم ًا كبري ًا خالل عام
 2009يف تخفي�ض معدل تكرار احلوادث ودرجة
خطورتها� ،إىل جانب التح�سني امل�ستمر مل�ؤ�شرات
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ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف خمتلف قطاعات
ال�شركة .ويعود حتقيق هذا النجاح ب�شكل كبري
�إىل امتثال جميع قطاعات ال�شركة بالتطبيق
الكامل لأنظمة و�إجراءات ال�سالمة والوقاية من
احلريق ومتطلبات ال�سالمة البيئية الأخرى.
وقد قامت �إدارة منع اخل�سائر خالل العام
بتقدمي امل�ساعدة الطارئة لإجالء  100موظف
بعد ت�سرب غازات �سامة يف �أحد املواقع� ،إ�ضافة
�إىل حماية املوظفني وممتلكات ال�شركة بعد
ن�شوب حريق كبري يف �إحدى املن�ش�آت ال�صناعية
املجاورة لل�شركة.

اخلدمات املركزية – تطوير الأعمال
وا�صلت �إدارة تطوير الأعمال يف الزامل لل�صناعة
خالل العام بحث ودرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية
الواعدة واال�ستفادة من فر�ص ال�شراكة املتاحة
لتنمية �أعمال ال�شركة يف خمتلف القطاعات� ،إىل
جانب العمل على تنفيذ ثالثة م�شاريع جديدة هي:
ت�أ�سي�س �شركة برتوكيم الزامل املحدودة ،وهي
�شراكة �إ�سرتاتيجية جديدة مع �شركة برتوكيم
الأمريكية لإنتاج الأفران احلرارية ذاتية وغري
ذاتية الت�شغيل ( ،)fired heatersوالتخطيط
مل�شروع �إن�شاء م�صنع ثانٍ  لأفيكو لإنتاج املواد
العازلة ،وال�شروع يف عملية التخطيط لت�أ�سي�س 
ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف
ال�صخري ( ،)ASICOوهي �شركة جديدة �ستكون
مملوكة بالكامل للزامل لل�صناعة  .

اخلدمات املركزية – ال�شئون القانونية
بذلت �إدارة ال�شئون القانونية جهود ًا كبرية
خالل العام للح�صول على �شهادة حلقوق امللكية
الفكرية للوثائق والكتيبات الفنية اخلا�صة
بربجميات الزامل للحديد الهند�سية ،واحل�صول
على ترخي�ص دائم من الهيئة العربية ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س ل�شركة اختبار املحدودة
لفح�ص �أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئية،
وامل�ساعدة يف ت�أ�سي�س �أربع �شركات جديدة هي:
�شركة مكونات البناء ،و�شركة ال�شرقية للتربيد
املركزي املحدودة ،و�شركة الزامل خلدمات
التكييف والتربيد �أبوظبي ،وال�شركة العربية
للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري� ،إ�ضافة �إىل
امل�ساعدة يف تنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية
الالزمة من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار يف
اململكة العربية ال�سعودية لت�أ�سي�س �شركة برتوكيم
الزامل املحدودة.
كما تقوم �إدارة ال�شئون القانونية بدور حموري
وفاعل يف التوا�صل مع �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي نيابة عن الزامل لل�صناعة للح�صول
على متويل للم�شاريع القائمة واجلديدة.

م�سئوليتنا جتاه املجتمع
ً
حتر�ص الزامل لل�صناعة دوما على االلتزام
مب�سئوليتها االجتماعية والإ�سهام يف برامج
خدمة وتنمية جمتمعها املحلي وجميع املجتمعات
الإقليمية والعاملية التي تعمل فيها ،وذلك من
خالل توطني الوظائف وتقدمي امل�ساهمات املالية
ودعم امل�شاريع والأعمال اخلريية والإن�سانية .ومن
�أبرز الإجنازات يف هذا املجال خالل العام ،ت�سلم
الزامل للحديد فيتنام جائزة �أف�ضل �شركة يف
جمال امل�سئولية االجتماعية للعام  2009من غرفة
التجارة وال�صناعة الفيتنامية بالتن�سيق مع عدد
من الوزارات املحلية ،تقدير ًا جلهودها يف جمال
اخلدمة وامل�سئولية االجتماعية.
كما كان ل�شركاتنا الأخرى دور فعال و�شامل فيما
يتعلق بامل�سئولية االجتماعية ،كان �أبرزها قيام
الزامل للحديد م�صر بالتربع مبنتجاتها من
الهياكل الإن�شائية احلديدية لإن�شاء املختربات يف
جامعتي القاهرة وعني �شم�س .ويف �ش�أن مت�صل،
قامت جمموعة املباين احلديدية يف الزامل
للحديد بتطوير بع�ض املرافق البيئية يف م�صانع
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البلدان .كما حتر�ص على احلد من ت�أثري �أعمال
قطاعاتها ال�صناعية على البيئة وتوفري مناخ عمل
�صحي و�سليم جلميع املوظفني.

ال�شركة ،مطبقة �أحدث التقنيات العاملية يف
جمايل الت�شغيل وال�سالمة  البيئية وال�صناعية،
و�ضمان مطابقتها للمعايري الدولية لل�سالمة
البيئية والقوانني البيئية اجلديدة يف اململكة
العربية ال�سعودية.

على �شهادة « »ISO 14001:2004و�شهادة
« »OHSAS 18001:2007اخلا�صة باملعايري الدولية
لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية ،ومتكنت
من احلد من الأمرا�ض يف �أماكن العمل من خالل
�إجراء فحو�صات طبية روتينية جلميع املوظفني.

كما قامت ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س املحدودة (�أفيكو) ب�إن�شاء �إدارة
خا�صة ملتابعة ال�شئون املتعلقة باجلودة وال�صحة
والبيئة وال�سالمة والأمن ومنع اخل�سائر يف جميع
�أق�سام ال�شركة ،مدركة م�س�ؤولياتها حيال �صحة
و�سالمة موظفيها وعمالئها واملجتمعات التي
تعمل فيها.

كما تلتزم �شركة الطاقة املركزية يف البحرين
بتقليل ت�أثري �أعمالها ومنتجاتها على البيئة من
خالل ا�ستخدام منتجات �صديقة للبيئة وتقلل من
انبعاث غازات الكربون ال�ضارة ،عم ًال مبوجب
بروتوكول كيوتو ( )Kyotoالذي يهدف �إىل
تخفي�ض ن�سبة �إ�صدار ثاين �أك�سيد الكربون وباقي
الغازات امل�ؤثرة يف ظاهرة االحتبا�س احلراري.

وانطالق ًا من حر�صها على امل�سئولية وال�سالمة
البيئية ،قامت �شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع
البنية التحتية املحدودة بت�شجيع عمالئها على
توفري ا�ستهالك الطاقة وتعزيز الوعي البيئي
بني املوظفني والعمالء وتطوير منتجاتها لتكون
�صديقة للبيئة .كما ح�صلت وحدة الهياكل
الإن�شائية الفوالذية يف الزامل للحديد م�ؤخر ًا

وانطالقا من م�س�ؤوليتها يف الدور التنموي جتاه
املجتمع ،حتر�ص الزامل لل�صناعة على ا�ستقطاب
العمالة الوطنية و�إيجاد فر�ص عمل طموحة
للمواطنني ،وتعزيز مبادرات توطني الوظائف يف
جميع املناطق والبلدان التي تعمل فيها� ،إميان ًا
منها ب�ضرورة حتقيق الرفاهية االجتماعية
وامل�ساهمة الفعالة للمجتمعات املحلية يف هذه

وحر�صت ال�شركة خالل العام على امل�شاركة
والإ�سهام يف الربامج والفعاليات االجتماعية
واالقت�صادية املختلفة ،حيث �شاركت الزامل
كراع ذهبي يف منتدى «التوطني فر�ص 
لل�صناعة ٍ
وحتديات  »2009الذي نظمته غرفة ال�شرقية يف
الدمام ،و�أقيم للمرة الأوىل على م�ستوى الغرف
التجارية يف اململكة ،بهدف ت�شجيع اال�ستثمار
الداخلي الهادف �إىل دعم التنمية االقت�صادية
الوطنية ،وا�ستقطاب وجذب اال�ستثمارات
التي من �ش�أنها دعم التنمية يف اململكة العربية
ال�سعودية من خالل توطني ال�صناعة واال�ستثمار
ب�شكل يخدم املجتمع واالقت�صاد الوطني .وقد
لعب موظفو ال�شركة �أي�ض ًا دور ًا حيوي ًا يف امل�ساهمة
االجتماعية من خالل حملة التربع بالدم بالدمام
وامل�شاركة يف املنا�سبات الريا�ضية يف كل من
الدمام والريا�ض.
ففي �شهر نوفمرب  ،2009نظمت الزامل لل�صناعة
بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالدمام حملة
تربع بالدم يف مقر �شركة الزامل للحديد يف
املدينة ال�صناعية الأوىل بالدمام ،والتي القت
جتاوب ًا وا�سع ًا من جميع من�سوبي ال�شركة.
و�شارك يف حملة التربع بالدم �أكرث من 150
موظف ًا من خمتلف قطاعات ال�شركة ،مما يعك�س 
التزام الزامل لل�صناعة ومن�سوبيها بالقيم
اجلوهرية باعتبارها كيان ًا وطني ًا يجيد التفاعل
مع حميطه ،و�إميان ًا منهم ب�أهمية العمل اخلريي
الإيجابي يف املجتمع تنفيذ ًا ال�سرتاتيجيات
ال�شركة يف الدعم اخلريي املثمر ،و�إح�سا�س ًا
مب�سئولية القطاع اخلا�ص جتاه املجتمع.
و�شهد عام  2009انطالق فعاليات املهرجان
الريا�ضي للزامل لل�صناعة حتت �شعار «نحن
فريق واحد» ،مب�شاركة �أكرث من  200موظفا من
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وثيقة ُمباركة من
خادم احلـرمني ال�رشيفني
تقديرا ً للزامل لل�صناعة
خمتلف قطاعات الزامل لل�صناعة ،للمناف�سة
يف �أربع �ألعاب ريا�ضية وهي كرة القدم وال�سلة
والطائرة ولعبة الكريكت ،حيث تهدف هذه
الأجواء �إىل تعزيز العالقات والروابط االجتماعية
بني املوظفني يف كافة وحدات العمل بال�شركة.
تدرك الزامل لل�صناعة �أبعاد م�سئولياتها
االجتماعية باعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من
جمتمعها املحلي واملجتمعات الأخرى التي تعمل
فيها ،وت�سعى دوم ًا للحفاظ على موقع ريادي
ومميز من خالل تعزيز دورها كع�ضو م�سئول
وفاعل يف املجتمع الدويل .ويف ظل ظروف ال�سوق
املتغرية والأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة وتزايد
حدة املناف�سة بني ال�شركات املختلفة ،ف�إن جميع
قطاعات الزامل لل�صناعة متيقظة وحري�صة دوم ًا
على حتقيق التفوق والتميز الت�شغيلي وااللتزام
ب�أعلى املعايري املهنية والأخالقية يف جميع
�أعمالها ون�شاطاتها املختلفة .وت�سهم هذه املبادئ
الأ�سا�سية� ،إىل جانب االلتزام امل�ستمر بتعزيز
وتنمية حقوق م�ساهمينا� ،سواء كانوا م�ساهمني �أو
مديرين �أو موظفني �أو عمالء �أو �أفراد املجتمعات
التي تعمل فيها قطاعات الزامل لل�صناعة يف

خمتلف �أنحاء العامل ،يف حتقيق النجاح والنمو
والريادة يف امل�ستقبل.

ال�شهادات واجلوائز
يف �أوائل العام ،تلقى الدكتور عبدالرحمن
عبداهلل الزامل ،رئي�س جمل�س الإدارة ،وثيقة
ُمباركة من خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،تقدير ًا
لع�ضوية الزامل لل�صناعة يف م�شروع ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية ما بني القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني.
من ناحية �أخرى ،كرم معايل وزير املياه
والكهرباء رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة املهند�س عبداهلل بن
عبدالرحمن احل�صني ،الزامل لل�صناعة على
كراع بالتيني مل�ؤمتر حتلية املياه يف
م�شاركتها ٍ
البلدان العربية الذي �أقيم يف الريا�ض .كما فازت
الزامل لل�صناعة باملركز الثاين يف مبادرة م�ؤ�شر
التناف�سية امل�سئولة لعام  ،2009وذلك خالل
منتدى التناف�سية الدويل الثالث يف الريا�ض الذي
نظمته الهيئة العامة لال�ستثمار باململكة العربية

ال�سعودية .وي�أتي فوز الزامل لل�صناعة بهذه
اجلائزة بناء على معايري التقييم يف االبتكار يف
اخلدمة واملنتج ،والتوا�صل امل�سئول ،وبيئة العمل
امل�سئولة ،نتيجة املمار�سات العملية امل�سئولة
لل�شركة عرب كافة �أعمالها الإقليمية والدولية.
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نبــذة عـن
ال�شـرك ــة
ت�صنيعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،والإمارات
العربية املتحدة ،وم�صر ،والنم�سا ،والهند،
وفيتنام ،و�إيطاليا.

ملحـة عام ــة
ت�أ�س�ست �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
(الزامل لل�صناعة) يف عام  1998ويقع مقرها
الرئي�سي يف الدمام باململكة العربية ال�سعودية.
وهي جمموعة �صناعية و�إنتاجية رائدة تقوم
بتقدمي منتجات عالية اجلودة و�أنظمة وخدمات
هند�سية متكاملة لتلبية متطلبات �صناعة
الإن�شاءات العاملية .ت�شمل منتجات ال�شركة
املباين احلديدية �سابقة الهند�سة ،والهياكل
الإن�شائية الفوالذية ،و�أجهزة تكييف الهواء،
و�أجهزة املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء،
و�أجهزة التربيد املركزية وخدمات املرافق
احليوية ،والهياكل احلديدية حلامالت الأنابيب،
و�أوعية ال�ضغط ،و�أبراج نقل الطاقة واالت�صاالت،
والعوار�ض املفرغة وامل�سطحات احلديدية،
والأفران احلرارية ذاتية وغري ذاتية الت�شغيل،
ومعاجلة الزجاج املعماري ،واخلر�سانة اخللوية
واملباين اخلر�سانية اجلاهزة ،واملواد العازلة
من الفيربجال�س ،ومنتجات العوازل ال�صناعية
البال�ستيكية الرغوية.
يعمل يف الزامل لل�صناعة �أكرث من 10.000
موظف يف  55دولة ،وتبلغ �صادراتها حوايل %34
من �إجمايل املبيعات ال�سنوية �إىل خارج اململكة
العربية ال�سعودية .تقوم ال�شركة ببيع منتجاتها
يف �أكرث من � 60سوق عاملية ،ومتلك مرافق
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يتم تداول �أ�سهم الزامل لل�صناعة يف �سوق
الأ�سهم ال�سعودية منذ مطلع عام  .2002ميكن
احل�صول على مزيد من املعلومات يف املوقع
التايل.www.zamilindustrial.com :

الأن�شطة والقطاعات
تت�ألف الزامل لل�صناعة من خم�سة قطاعات
�صناعية رئي�سية هي :احلديد ،وتكييف
الهواء ،والزجاج ،واملواد العازلة ،وال�صناعات
اخلر�سانية ،بالإ�ضافة �إىل �شركاتها الأخرى،
حيث يوجد يف كل قطاع عدد من ال�شركات
وال�شراكات الإ�سرتاتيجية مع �شركات حملية
وعاملية رائدة.
قطاع احلديد
الزامل للحديد :ال�شركة العاملية الرائدة يف
جمال �صناعة املباين احلديدية ال�سابقة الهند�سة
وامل ّورد الأول يف منطقة ال�شرق الأو�سط للهياكل
الإن�شائية الفوالذية والهياكل احلديدية حلامالت
الأنابيب و�أوعية ال�ضغط والأبراج احلديدية
املجلفنة لنقل الطاقة واالت�صاالت والعوار�ض
املفرغة وامل�سطحات احلديدية ،والألواح املعدنية
املعزولة .تقع امل�صانع الرئي�سية للزامل للحديد
يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية،
بالإ�ضافة �إىل م�صانعها الأخرى يف م�صر وفيتنام
والهند والإمارات العربية املتحدة.

�شركة كانام �آ�سيا املحدودة :هي �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع �شركة �ستيل بال�س املحدودة
(� ).Steel Plus Ltdإحدى �شركات جمموعة
كانام الكندية .تقوم ب�إنتاج العوار�ض املفرغة
وامل�سطحات احلديدية يف م�صنعها بالدمام يف
اململكة العربية ال�سعودية.
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة :هي �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع �شركة برتوكيم الأمريكية لإنتاج
الأفران احلرارية ذاتية وغري ذاتية اال�شتعال
( )Fired Heatersيف الدمام باململكة العربية
ال�سعودية.

�أنواع مكيفات الغرف التي ت�صنع بالعالمات
التجارية جلرنال �إلكرتيك لأ�سواق ال�سعودية ودول
اخلليج.
�شركة الزامل هد�سون املحدودة :هي �شراكة
�إ�سرتاتيجية مع �شركة منتجات هد�سون ال�شرق
الأو�سط املحدودة لت�صنيع وجتميع و�صيانة �أجهزة
املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء يف  الدمام
باململكة العربية ال�سعودية.

قطاع تكييف الهواء
مكيفات الزامل :ال�شركة العاملية الرائدة يف
�صناعة �أجهزة تكييف الهواء .تقع م�صانع
مكيفات الزامل يف الدمام باململكة العربية
ال�سعودية و�إيطاليا والهند.
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة:
هي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة جرنال �إلكرتيك
( )General Electricلت�صنيع وت�سويق خمتلف

�شركة الزامل �أدفانتك كويلز املحدودة :هي
�شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة �أدفانتك كويلز
املحدودة يف الهند لإنتاج مكيفات هواء الغرف،
وهي �إحدى ال�شركات القليلة التي تقوم بت�شغيل
م�صنع متكامل لأجهزة التكييف يف الهند.
الزامل كوول كري :ال�شركة الرائدة يف جمال
خدمة و�صيانة �أجهزة ومعدات تكييف الهواء ،يقع
مقرها الرئي�سي يف مدينة الدمام ومتلك فروع ًا
عديدة يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
�شركة اختبار املحدودة (اختبار)�  :أول خمترب
م�ستقل لفح�ص �أجهزة التكييف وحلول التحكم
البيئية يتم �إطالقه يف ال�شرق الأو�سط.

قطاع املواد العازلة
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س 
املحدودة (�أفيكو) :هي �شراكة �إ�سرتاتيجية
مع �شركة �أوينز كورننج ()Owens Corning
الأمريكية لت�صنيع املواد العازلة من الفيربجال�س 
يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية.
�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة:
هي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة �أرما�سل العاملية
الأملانية لإنتاج منتجات العزل املطاطية واملواد
العازلة ال�صناعية يف مدينة الدمام باململكة
العربية ال�سعودية.

قطاع ال�صناعات اخلر�سانية
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية املحدودة :هي �شراكة �إ�سرتاتيجية
مع جمموعة الربيعة والن�صار يف م�صنع الربيعة
والن�صار للمباين اخلر�سانية اجلاهزة (رانكو
للخر�سانة) يف مدينة الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية ،لت�صميم وت�صنيع وتركيب املباين
اخلر�سانية اجلاهزة .كما يقوم بت�صنيع ت�شكيلة
وا�سعة من املنتجات اخلر�سانية الأخرى.

قطاع الزجاج
الزامل للزجاج :ال�شركة الرائدة يف معاجلة
الزجاج املعماري وي�شمل �إنتاجها الزجاج املق�سى
والزجاج املقوى حراري ًا والزجاج متعدد ال�صفائح
والزجاج املعزول والزجاج احلراري والزجاج
املقاوم للحريق العايل الأداء .يقع م�صنع الزامل
للزجاج يف الدمام باململكة العربية ال�سعودية.
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�شركات �أخرى
�شركة الزامل نيودلهي مل�شاريع البنية التحتية
املحدودة :هي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة
نيودلهي لأبراج االت�صاالت املحدودة لتقدمي
جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات
اخلا�صة مب�شاريع البنية التحتية لالت�صاالت،
كالأبراج املجلفنة والألواح املعدنية املعزولة
و�أجهزة تكييف الهواء ،لقطاع االت�صاالت
املتنامي يف الهند من م�صانع ال�شركة يف اململكة
العربية ال�سعودية والهند.

�شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية
املحدودة :هي �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركة
جمموعة الزامل القاب�ضة و�شركة �صناعات
اخلر�سانة اخللوية (�أ�سيكو) بدولة الكويت
لإنتاج الكتل اخلر�سانية اخللوية امل�سلحة وغري
امل�سلحة ذات اخلدمة ال�شاقة واخلفيفة الوزن
يف مدينة اجلبيل ال�صناعية باململكة العربية
ال�سعودية.
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�شركة الطاقة املركزية :تقوم بتقدمي وتطوير
خدمات فعالة واعتمادية يف جمال قيا�س 
وتنظيم الطاقة واحللول املتعلقة بها ملختلف
القطاعات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية
وامل�شاريع ال�صناعية التطويرية العمالقة يف
خمتلف دول جمل�س التعاون اخلليجي انطالق ًا
من مركزها الرئي�سي يف مملكة البحرين.
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النتائـج املاليــة
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تقرير مراجعي احل�سابات
ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية)
الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ( �شركة م�ساهمة �سعودية ) وال�شركات التابعة لها
(�إي�ضاح  )1كما يف  31دي�سمرب  2009والقوائـم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ
والإي�ضاحات من رقم � 1إىل  29املعتربة جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة املعدة من قبل ال�شركة وفقا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات
واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن هذه القوائم املالية املوحدة هي من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة و�أن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا
على هذه القوائم املالية املوحدة بناء على املراجعة التي �أجريناها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها ،وتتطلب تلك املعايري �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�صول على درجة معقولة من
القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية من �أية �أخطاء جوهرية .ت�شتمل �إجراءات املراجعة على فح�ص اختباري للم�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ واملعلومات
التي حتتويها القوائم املالية .كما ت�شتمل على تقييم للمعايري املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�ض القوائم
املالية ككل .ويف اعتقادنا �أن مراجعتنا ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ًال ن�ستند عليه يف �إبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
بر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد لل�شركـة و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب 2009
ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها املالئمة لظروف ال�شركة و�شركاتها التابعة .كما
تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شركاتها التابعة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2009
	�إي�ضاح
		
املوجودات املوظفة

2008
2009
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
			

املمتلكات والآالت واملعدات

3

1.086.151

988.535

اال�ستثمارات

4

245.624

265.600

ال�شهرة التجارية

5

27.730

27.730

19.282
22.360
6
امل�صاريف امل�ؤجلة
					
					
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
�أوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�ص�صات
10.471
16.015
9
مبالغ م�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة
346.149
321.111
دفعات مقدمة من عمالء 		
1.726.170
975.881
12
متويالت مرابحة وتورق
55.319
40.978
13
قرو�ض ق�صرية الأجل
115.451
240.068
17
ق�سط جاري من قرو�ض لأجل
		
3.160.062
2.433.395
		
		
�صايف املوجودات املتداولة
909.011
847.806
		
		
2.210.158
2.229.671
		
الأموال املوظفة
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حقوق امللكية
450.000
450.000
15و18
ر�أ�س املال
124.908
147.923
16
احتياطي نظامي
401.268
388.903
		
�أرباح مبقاة
67.500
67.500
18
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
150.000
18
توزيعات �أ�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 الأقلية
1.101.495
1.288.487
�إجمايل حقوق امللكية 		
					
املطلوبات غري املتداولة
963.216
770.951
17
قرو�ض لأجل
2.171
10.796
ح�سابات دائنة طويلة الأجل 		
143.276
159.437
		
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
1.108.663
941.184
		
		
2.210.158
2.229.671
		
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

قائمة الدخل املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
	�إي�ضاح
		
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات

			
			

2008
2009
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
4.204.412
()3.279.512

4.549.602
()3.584.021
965.581

924.900
			
�إجمايل الربح
					
					
امل�صاريف
298.728
300.247
20
بيع وتوزيع
317.685
289.869
21
عمومية و�إدارية
5.958
4.465
6
�إطفاء م�صاريف م�ؤجلة
622.371
594.581
			
343.210
330.319
			
الدخل من العمليات الرئي�سية
					
41.568
53.186
22
�إيرادات �أخرى
�أعباء مالية
احل�صة يف خ�سائر �شركات مرتبطة
وتابعة  ،ال�صايف

11و12و13و17

()91.735

4

()8.510

()116.793
-

الدخل قبل ح�ساب الزكاة
267.985
283.260
وال�ضرائب وح�ص�ص الأقلية			
					
()3.991
()4.323
			
�ضرائب �أجنبية
()23.008
()17.618
			
�صايف ح�ص�ص الأقلية يف نتائج ال�شركات التابعة
240.986

261.319
الدخل قبل ح�ساب الزكاة 			
					
15.850
31.169
14
زكاة

225.136

230.150
			
�صايف دخل ال�سنة
					
 5.00ريال
 5.11ريال
24
ربحية ال�سهم
					
 5.00ريال
 5.11ريال
24
ربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة .
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
	�إي�ضاح
		

2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

الن�شاطات الت�شغيلية
283.260
		
الدخل قبل ح�ساب الزكاة وال�ضرائب وح�ص�ص الأقلية
				
التعديالت لـ :
104.835
106.282
		
اال�ستهالك
701
()397
		
(الربح) اخل�سارة من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
8.510
		
ح�صة ال�شركة يف خ�سائر �شركات مرتبطة وتابعة  ،ال�صايف
5.958
4.713
		
�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة
116.793
91.735
		
الأعباء املالية
496.272
494.103
		
					
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :

267.985

()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
		
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،ال�صايف
()116.793
()91.735
		
�أعباء مالية مدفوعة
()10.780
()12.919
زكاة و�ضرائب �أجنبية مدفوعة 		
()341.987
1.251.568
		
�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف ) الن�شاطات الت�شغيلية
الن�شاطات اال�ستثمارية

				

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات 		
		
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
		
م�صاريف م�ؤجلة متكبدة
		
�شراء ا�ستثمارات
		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الن�شاطات اال�ستثمارية
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الن�شاطات التمويلية

()180.198
2.716
()9.942
()15.428
()202.852

()298.960
2.010
()4.293
()156.211
()457.454

					

		
توزيعات �أرباح مدفوعة
قرو�ض لأجل مت احل�صول عليها 		
		
�سداد قرو�ض لأجل
التغري يف قرو�ض ق�صرية الأجل و متويالت
()137.818
()764.630
		
مرابحة وتورق
()12.943
2.162
		
حقوق الأقلية  ،ال�صايف
804.219
()897.616
		
�صايف النقد ( امل�ستخدم يف ) من الن�شاطات التمويلية
					
4.778
151.100
�صايف 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�صايف
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة		
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()67.500
57.978
()125.626

()67.500
1.041.477
()18.997

353.878

201.393

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
توزيعات توزيعات	�أرباح(خ�سائر) خ�سارة
				
ترجمة العملة عند
االحتياطي	�أرباح	�أ�سهم	�أرباح نقدية ا�ستثمارات
ر�أ�س	
		
غري حمققة توحيد القوائم املالية
منحة مقرتحة
مبقاة
النظامي
املال
املجموع
				
مقرتحة
				
			
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
			
268.146 102.394 450.000

-

67.500

4.242

-

892.282

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007
�صايف دخل ال�سنة

-

-

225.136

-

-

-

-

225.136

املحول �إىل االحتياطي النظامي

-

- )22.514( 22.514

-

-

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

-

-

-

-

()2.000

توزيعات �أرباح مدفوعة (�إي�ضاح )18

-

-

-

()67.500

-

-

()67.500

توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة (�إي�ضاح - )18

-

(- )67.500

67.500

-

-

-

خ�سائر ا�ستثمارات غري حمققة

-

-

-

-

-

()9.262

-

()9.262

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

-

-

()10.397( )10.397

()2.000
-

()10.397

()5.020
67.500
- 401.268 124.908 450.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008
								
230.150
�صايف دخل ال�سنة

1.028.259
230.150

املحول �إىل االحتياطي النظامي

-

23.015

()23.015

-

-

-

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

()2.000

-

-

-

-

()2.000

توزيعات �أرباح مدفوعة (�إي�ضاح )18

-

-

-

-

()67.500

-

-

()67.500

توزيعات �أ�سهم منحة مقرتحة (�إي�ضاح - )18

-

(- )150.000

150.000

-

-

-

توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة (�إي�ضاح - )18

-

()67.500

-

67.500

-

-

-

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

-

5.020

1.542

6.562

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

450.000

388.903 147.923

-

()8.855

1.195.471
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

 -1و�ضع ال�شركة النظامي ون�شاطها
مت حتويل �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي �إىل �شركة م�ساهمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم  407بتاريخ 1419/3/14هـ (املوافق  8يوليو  .)1998وكانت
ال�شركة قبل ذلك تعمل ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،حتت ا�سم �شركة الزامل للمباين احلديدية املحدودة .وقد �أدرجت ال�شركة ر�سميا يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية اعتبارا من  9فرباير  .2002وال�شركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم .2050004215
�إن القوائم املالية املوحدة ت�شتمل على القوائم املالية ملركز ال�شركة الرئي�سي وفروعها وال�شركات التابعة لها على النحو املذكور �أدناه:
الفروع :
 م�صنع الزامل للحديد ،ويزاول �أعمال ت�صنيع وتركيب املباين الفوالذية و�أبراج و�أعمدة ال�ضغط العايل والهياكل الفوالذية. م�صنع الزامل للمكيفات ،ويزاول �صنع وجتميع �أجهزة تكييف هواء الغـرف و�أجهزة التكييف املركزي و�أعمال �أخرى متعلقة بها. م�صنع الزامل للزجاج ،ويقوم ب�إنتاج الزجاج واملرايا.ال�شركات التابعة :
الن�سبة اململوكة
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يونيفري�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد – جري�سي
�شركة الزامل للمباين احلديدية – م�صر
زامل �ستيل بيلدنغز (�شنغهاي) كومباين ليمتد
زامل �ستيل  ،بول�سكا – بولندا
كول الين يوروب هولدجنز جي ام بي ات�ش -النم�سا
كليماتيك ايركوندي�شرنز جي ام بي ات�ش – النم�سا
زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد
�شركة اختبار املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل خلدمات الطاقة (زي�سكو) – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي – الإمارات
�شركة الزامل لل�صناعات احلديدية – �أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�شركة زامل �ستيل بيلدنغز ليمتد – تايالند
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية – م�صر
زامل كون�سرتك�شن انديا بي.يف.تي .ليمتد
�شركة مكونات البناء – اململكة العربية ال�سعودية
زامل انورفيم�شن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد – الهند
زامل �ستيل بيلدنغز  -فيتنام كومباين ليمتد
جيوكليما ا�س� .آر .ال� – .إيطاليا
كانام �آ�سيا املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة  -اململكة العربية ال�سعودية
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�س املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل هد�سون املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
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% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 92.27
% 85
% 65
% 51
% 51
% 50

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيانا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
�أ�سا�س توحيد القوائم املالية
�إن ال�شركات العاملة وامل�سيطر عليها من قبل ال�شركة ت�صنف ك�شركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�صرف النظر عن البلد امل�سجلة فيه.
وت�ستبعد عند التوحيد احل�سابات واملعامالت الهامة فيما بني ال�شركات .بينما تتم املحا�سبة عن ال�شركات التابعة التي ما زالت يف مرحلة الت�أ�سي�س بطريقة
التكلفة.
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية معدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
ال�شهرة التجارية
�إن ال�شهرة التجـارية متثل فائ�ض تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة القابلة للتمييز بتاريخ االقتناء .ويتم قيا�س ال�شهرة التجارية
بعد االعرتاف الأويل بها على �أ�سا�س التكلفة بعد ح�سم �أية خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة التجارية.
املمتلكات والآالت واملعدات  /اال�ستهالك
تقيد جميع املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة .الأر�ض اململوكة ال ت�ستهلك ،ويتم احت�ساب ا�ستهالك للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى وفقا ملعدالت يتم
احت�سابها ل�شطب تكلفة كل من املوجودات على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل� .أما التح�سينات التي من �ش�أنها زيادة قيمة املوجودات ذات ال�صلة �أو �إطالة �أعمارها ب�شكل جوهري فتتم
ر�سملتها.
االنخفا�ض يف قيمة الأ�صول
تقوم ال�شركة بتاريخ قائمة املركز املايل مبراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة للت�أكد من عدم وجـود �أي م�ؤ�شر يدل على
انخفا�ض يف قيمة تلك الأ�صول ،ويف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر ،يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد املقـدرة لتلك الأ�صول للتو�صل �إىل مدى االنخفا�ض يف
قيمتها ( �إن وجدت ) .ويف حالـة عدم قدرة ال�شركة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأحد الأ�صول ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة
الإنتاجية التي يعود لها ذلك الأ�صل.
وعندما تقدر القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل ( �أو للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ) ب�أقل من قيمتها الدفرتية ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ( �أو
للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ) لت�ساوي قيمتها القابلة لال�سرتداد .وتقيد اخل�سائر الناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروف يف احلال.
عند عك�س قيمة االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل يف الفرتة الالحقة ،تعدل القيمة الدفرتية للموجودات ( �أو للوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ) بزيادتها �إىل القيمة
املقدرة املعدلة القابلة لال�سرتداد ب�شرط �أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل ( �أو الوحدة الإنتاجية املولدة للنقد ) يف
ال�سنوات ال�سابقة .ويتم �إثبات عك�س اخل�سائر الناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل ك�إيراد يف احلال.
امل�صاريف امل�ؤجلة
تعترب امل�صاريف التي لها منفعة م�ستقبلية طويلة الأجل مبثابة م�صاريف م�ؤجلة وتطف�أ على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها مبا ال يزيد عن � 5سنوات.
�إن ر�سوم التمويل املدفوعة مقدما تتعلق بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ويتم �إطفاءها على فرتة القرو�ض .يتم ر�سملة الإطفاء وكجزء من الأعمال
الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ( �إذا كان ذلك منطبقا ) حتى تاريخ بدء العمليات التجارية بحيث يتم حتميلها الحقا على قائمة الدخل املوحدة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

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

اال�ستثمارات
ت�صنف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفقا لنية ال�شركة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية ،وتظهر الأوراق املالية التي يتم االحتفاظ بها �إىل تاريخ اال�ستحقاق
بالتكلفة املطف�أة بعد تعديلها بالعالوة �أو اخل�صم ذوي العالقة .تدرج الأوراق املالية بغر�ض املتاجرة بالقيمة العادلة ،وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها
�ضمن قائمة الدخل املوحدة .وتدرج الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة.
وعندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ،يتم �إدراج هذه الأوراق املالية بالتكلفة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء االنخفا�ض يف القيمة.
تقيد الإيرادات من اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند ا�ستالم توزيعات الأرباح.
�إن ال�شركة املرتبطة هي املن�ش�أة التي متار�س ال�شركة عليها ت�أثريا فعاال من خالل امل�شاركة يف قرارات ال�سيا�سة املالية والت�شغيلية اخلا�صة بال�شركة امل�ستثمر
فيها� .إن نتائج ال�شركات املرتبطة تظهر يف هذه القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لهذه اال�ستثمارات لالعرتاف ب�أي
انخفا�ض يف قيمة كل من هذه اال�ستثمارات.
تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة واملرتبطة والتي لي�س لها �أن�شطة جتارية �أو ال تزال يف مرحلة التطوير �أو ال تتوفر عنها معلومات بالتكلفة.
املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة �أو بالقيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل وحتدد التكلفة كما يلي:
املواد اخلام
الأعمال حتت التنفيذ والب�ضاعة التامة ال�صنع

		

 -تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

 تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائد َا امل�صاريف غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا		 مل�ستوى الن�شاط العادي.

املدينون
تت�ضمن ح�سابات املدينني املبيعات املقيدة على احل�ساب وغري امل�سددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�صايف بعد ح�سم املخ�ص�ص لأية مبالغ يتم تقديرها
على �أنها غري قابلة للتح�صيل.
ال�ضمانات
يتم تخ�صي�ص مبالغ على �أ�سـا�س تقديري ملواجهة التكاليف التي من املحتمل �أن تن�ش�أ م�ستقبال مبوجب التزامات ال�ضمان.
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الزكاة و�ضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم اال�ستدراك ل�ضريبة الدخل وفقا للقوانني املعمول بها يف الدول الأجنبية
التي تعمل بها ال�شركات التابعة لل�شركة .تقيد الزكاة و�ضريبة الدخل مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة� .إن الزكاة و�ضريبة الدخل املحملة على �شركاء الأقلية
م�شمولة يف بند حقوق الأقلية.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�ض املوظفني عن فرتات خدمتهم املرتاكمة كما يف تاريخ قائمة املركز
املايل.
وتقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�ص�ص وفق ًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

االعرتاف بالإيرادات
ميثل �صايف املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة واخلدمات املقدمة والأعمال املنفذة من قبل ال�شركة وال�شركات التابعة لها خالل ال�سنة .وبالن�سبة لأعمال
�أجهـزة التكييف املركزي ،فانه يتم االعرتاف بالإيراد والربح على �أ�سا�س تنا�سبي عندما تت�أكد نتيجة العقد ب�صورة معقولة من الت�أكد .ويتم جتنيب خم�ص�ص
بالكامل للخ�سائر املتوقعة.
يتم الإف�صاح عن التكاليف الفائ�ضة عن م�ستخل�صات الفواتري �ضمن بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدم ًا يف قائمة املركز املايل املوحدة ،بينما يتم الإف�صاح
عن الفواتري الفائ�ضة عن التكاليف �ضمن بند �أوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�ص�صات يف قائمة املركز املايل املوحدة.
امل�صاريف
�إن م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والتخزين و�سيارات الت�سليم وتكلفة ال�ضمان وكذلك خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها .وت�صنف جميع امل�صاريف الأخرى ،با�ستثناء التكاليف املبا�شرة و�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة والأعباء املالية ،كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت الأجنبية
ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعـار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.
ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية �إىل رياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات ،ومبتو�سط �سعر
التحويل بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .وت�سجل عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة بالأ�سعار التاريخية .تقيد ت�سويات الرتجمة
كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة .وحتمل اخل�سارة الدائمة النا�شئة عن الرتجمة يف قائمة الدخل املوحدة.
النقد وما يف حكمه
لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية ،يت�ألف النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف اخلزينة واال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري �إىل مبالغ
نقدية معلومة والتي لها تاريخ ا�ستحقاق ملدة ثالثة �أ�شهر �أو اقل عند �شراءها.
�إ�صدار التقارير القطاعية
ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف ال�شركة والتي تقوم �إما ب�إنتاج منتجات �أو تقدمي خدمات وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب الأن�شطة)� ،أو القطاعات التي
تقـوم بالإنتاج وتقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�صادية حمددة وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية) ،على �أن يكون لكل قطاع خماطره
ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.
عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمالية �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بالأ�صل مو�ضوع العقد �إىل
امل�ست�أجر .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية .يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلي �إىل قائمة الدخل
املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار.

43

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
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 - 3املمتلكات والآالت واملعدات

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

		

الأر�ض	
اململوكة

� 20إىل � 40سنة
� 2إىل � 20سنة

			

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

املباين على
الأرا�ضي
امل�ست�أجرة

الآالت واملعدات
والأثاث والرتكيبات
وال�سيارات

			
الأعمال
املجموع
املجموع
الر�أ�سمالية
2008 		 2009
حتت التنفيذ

( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

69.159
10.084
()1.208
()56

551.217
15.023
()409
()3.697
1.124

1.082.368
85.352
()15.226
15.673
1.939

58.225
92.970
()411
()11.976
177

1.760.969
203.429
()17.254
3.184

		 1.401.046
418.960
()20.839
()17.596
()20.602

77.979

563.258

1.170.106

138.985

1.950.328

1.760.969

-

772.434
106.282
()14.935
396
864.177

اال�ستهالك								:
583.429
189.005
يف بداية ال�سنة
83.809
22.473
املحمل لل�سنة
()14.836
()99
لال�ستبعادات
336
60
ربح (خ�سارة) ترجمة عملة
652.738
211.439
يف نهاية ال�سنة

										
								
�صايف القيمة الدفرتية
138.985
517.368
351.819
77.979
 31دي�سمرب 2009
 31دي�سمرب 2008
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69.159

362.212

498.939

58.225

685.880
104.835
()18.128
()153
772.434

1.086.151

-

-

988.535

متثل الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ب�صورة رئي�سية ،التكلفة املتكبدة ب�ش�أن املبنى اجلديد والتو�سعة والتطوير ملرافق �إنتاجية وب�ش�أن �آالت ومعدات مت �شرا�ؤها
لتطوير عام مل�صنع الزامل للحديد وم�صنع الزامل للمكيفات (اململكة العربية ال�سعودية) .كما تت�ضمن التكاليف املتعلقة باملباين والآالت وخطوط الإنتاج
اجلديدة حتت الإن�شاء اخلا�صة بالزامل �ستيل بيلدينغز انديا ومعهد الزامل للتدريب ال�صناعي وال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايرب جال�س املحدودة
وم�صنع الزامل للحديد فرع ر�أ�س اخليمة.
 -4اال�ستثمارات
		
ا�ستثمار يف �شركات مدرجة
خ�سارة غري حمققة من �إعادة تقييم
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات مرتبطة
ا�ستثمار يف �شركات تابعة
		
ا�ستثمارات �أخرى
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2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
22.682
22.682
158.613
8.365
55.964
245.624

28.399
()5.020
23.379
166.987
19.270
55.964
265.600
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 -4اال�ستثمارات ( تتمة )

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

2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

ر�أ�س املال العامل
موجودات �أخرى  -ال�صايف بعد تنزيل املطلوبات

68.275
172.339

145.536
106.329

�صايف املوجودات
ح�صة ال�شركة من �صايف املوجودات

240.614
85.223

251.865
86.008

�إيرادات

305.320

273.106

�صايف اخل�سارة
ح�صة ال�شركة من �صايف الربح ( اخل�سارة )
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()6.769

()32.970

2.437

()8.312
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 -4اال�ستثمارات ( تتمة )

ميثل الفرق البالغ  73.4مليون ريال �سعودي ،بني ح�صة ال�شركة من �صايف املوجودات واال�ستثمار يف ال�شركات املرتبطة� ،شهرة جتارية مببلغ  38.9مليون ريال
�سعودي ومببلغ  34.5مليون ريال �سعودي مت االعرتاف بها عند اقتناء �شركة �أدفانتيك و�شركة رانكو على التوايل.
يت�ألف اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة مما يلي:
 - 1ح�صة بن�سبة  % 100يف ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف
�إنتاج ال�صوف ال�صخري .ال تزال ال�شركة حتت الت�أ�سي�س.
 - 2ح�صة بن�سبة  % 100يف �شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إنتاج مياه
التربيد ال�صناعية .قامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص خ�سارة مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي بناءا على املعلومات املتاحة.
�إن جزء من ح�صة ال�شركة يف ال�شركات التابعة �أعاله م�سجل ب�أ�سماء بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املوظفني بالنيابة عن ال�شركة وذلك نظر ًا للمتطلبات
النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات.
تت�ألف اال�ستثمارات الأخرى من:
 - 1ح�صة بن�سبة  % 2.11يف �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) .وتتمثل ن�شاطات ال�شركة الرئي�سية باال�ستثمار يف
العقارات ك�شراء و�إن�شاء وت�أجري الأرا�ضي واملباين.
 - 2ح�صة بن�سبة  % 10يف �آي �آي بي بيرب كومباين ليمتد (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان) .والن�شاط الرئي�سي لل�شركة هو �إنتاج
املناديل الورقية.
 -5ال�شهرة التجارية
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
ال�شهرة التجارية املعرتف بها عند اقتناء �شركات تابعة

27.730

27.730

 -6امل�صاريف امل�ؤجلة
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
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يف بداية ال�سنة
املتكبد خالل ال�سنة
املحول ( �إىل ) من �أ�صول ثابتة  ،ال�صايف
املطف�أ خالل ال�سنة
ربح ترجمة عملة
يف نهاية ال�سنة
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19.282
9.942
()2.265
()4.713
114
22.360

16.388
4.293
4.396
()5.958
163
19.282

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -7املخزون
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مواد ولوازم وب�ضاعة باملخازن
�أعمال حتت التنفيذ
ب�ضاعة تامة ال�صنع
ب�ضاعة بالطريق

975.129
58.934
344.401
131.890
1.510.354

1.574.795
103.145
473.024
190.223
2.341.187

 - 8املدينون واملبالغ املدفوعة مقدما
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مدينون جتاريون و�أوراق قب�ض	
م�صاريف مدفوعة مقدما
حمتجزات م�ستحقة القب�ض	
دفعات مقدمة وت�أمينات نقدية وذمم مدينة �أخرى
تكاليف فائ�ضة عن الفواتري

1.036.617
27.223
24.200
149.539
35.104
1.272.683

1.231.629
30.040
53.385
150.343
5.329
1.470.726

 -9املعامالت مع اجلهات ذات العالقة و�أر�صدتها
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة:
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
�شركات منت�سبة ملجموعة الزامل:
�شراء ب�ضائع وخدمات
بيع ب�ضائع وخدمات

			
65.109
57.045
32.571
48.466

كما دفعت ال�شركة مبلغ  4.88مليون ريال �سعودي (  4.35 : 2008مليون ريال �سعودي) كرواتب ومزايا �أخرى لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم م�س�ؤولني
تنفيذيني لل�شركة.
بلغت �أتعاب جمل�س الإدارة  2.0مليون ريال �سعودي ( 2.0 : 2008مليون ريال �سعودي ).
تعتمد الأ�سعار و�شروط الدفع اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مت �إظهار املبالغ امل�ستحقة من واىل اجلهات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �ضمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل وهي تت�ألف
من املبالغ امل�ستحقة من � /إىل جمموعة �شركات الزامل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -10النقد وما يف حكمه
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع �إ�سالمية

306.768
47.110
353.878

201.393
201.393

� -11أوراق دفع وذمم دائنة وم�ستحقات وخم�ص�صات
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
دائنون جتاريون
�أوراق دفع مبوجب متويالت مرابحة
�أوراق دفع �أخرى
تكاليف تعاقدية م�ستحقة الدفع
م�صاريف م�ستحقة الدفع وخم�ص�صات
خم�ص�ص زكاة (�إي�ضاح )14
فواتري فائ�ضة عن التكاليف

251.110
15.570
6.715
205.218
263.774
51.000
45.955
839.342

366.767
70.847
424
117.670
288.339
28.427
34.028
906.502

�إن �أوراق الدفع مبوجب متويالت املرابحة و�أوراق الدفع الأخرى مكفولة ب�ضمانات من ال�شركة وحتمل هام�ش ًا ح�سب الأ�سعار التجارية.
 -12متويالت مرابحة وتورق

مت احل�صول على متويالت مرابحة وتورق من بنوك جتارية حملية ،وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�ضمانات من ال�شركة .وحتمل الت�سهيالت تكاليف متويل
ح�سب الأ�سعار التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
 -13قرو�ض ق�صرية الأجل

مت احل�صول على القـرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية و�أجنبية ،وهي لفرتة �أقل من �سنة واحدة مع اخليار بتجديدها ،وحتمل القرو�ض عمولة ح�سب
الأ�سعار التجارية.

48

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -14الزكاة
املحمل لل�سنة
تت�ألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي :
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
خم�ص�ص ال�سنة احلالية

31.169

15.850

احت�سب خم�ص�ص ال�سنة احلالية على �أ�سا�س البنود التالية :
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
حقوق امللكية
املخ�ص�صات �أول العام والتعديالت الأخرى
القيمة الدفرتية للموجودات الطويلة الأجل �صافية من
املطلوبات طويلة الأجل
ربح العام اخلا�ضع للزكاة
وعاء الزكاة

820.540
976.176
153.452
198.316
			
()202.994
377.199
770.998
1.551.691
289.210
297.051
1.060.208
1.848.742

�إن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�ضعة للزكاة قد ن�ش�أت ب�صورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�صة ال�شركة من الأرباح يف ال�شركات التابعة
الأجنبية املوحدة يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ض التكاليف  /البنود املطالب باعتمادها وفقا للأنظمة الزكوية املعمول بها.
تقوم ال�شركة بدفع الزكاة على �أ�سا�س القوائم املالية املوحدة لل�شركات التابعة اململوكة بالكامل.
احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة على النحو التايل :
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
يف بداية ال�سنة
اال�ستدراك خالل ال�سنة
املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

28.427
31.169
()8.596
51.000

19.366
15.850
()6.789
28.427

موقف الربوط الزكوية
مت تقدمي الإقرارات الزكوية لل�شركة ودفع امل�ستحق عليها عن جميع الأعوام حتى عام  2008ومت احل�صول على �شهادات الزكاة .ا�ستملت ال�شركة الربوط
النهائية عن الأعوام من � 2006إىل  2008والتي تظهر زكاة �إ�ضافية مببلغ  16مليون ريال �سعودي .وتنوي ال�شركة تقدمي اعرتا�ض �ضد الربوط امل�ستلمـة وقامت
�أي�ضا ب�أخذ اال�ستدراك املطلوب للزكاة الإ�ضافية واملطلوبة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
 -15ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  450مليون ريال �سعودي ( 450 : 2008مليون ريال �سعودي) وهو مق�سم �إىل  45مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي (45 : 2008
مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي) (�إي�ضاح .)18
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -16االحتياطي النظامي
طبقا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعـودي ،مت حتـويل  % 10من �صايف الدخل املوحد لل�سنة �إىل االحتياطي النظامي .ويجـوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا
التحويل عندما يبلغ االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .علم ًا ب�أن االحتياطي غري قابل للتوزيع.
 -17قرو�ض لأجل
2008
		2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
القر�ض رقم 1
القر�ض رقم 2
القر�ض رقم 3
القر�ض رقم 4
ناق�ص ًا  :الق�سط اجلاري

100.883
10.066
900.000
70
1.011.019

68.343
10.192
1.000.000
132
1.078.667

()240.068

()115.451

770.951

963.216

�إن القر�ض (رقم  )1ميثل القرو�ض التي ح�صل عليها م�صنع الزامل للحديد وم�صنع الزامل للمكيفات وم�صنع الزامل للزجاج من �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي .وهذه القرو�ض حتمل ر�سوم تقييم تطف�أ على مدى فرتات القرو�ض وي�ستحق �سدادها على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية ،حيث ي�ستحق
�آخرها ال�سداد يف � 15شوال 1436هـ (املوافق  31يوليو  . )2015كما يف  31دي�سمرب  ،2009بلغت القرو�ض القائمة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
 100.9مليون ريال �سعودي ( 68.3 : 2008مليون ريال �سعودي) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  12.08مليون ريال �سعودي ( 11.8 : 2008مليون ريال
�سعودي)� .إن هذه القـرو�ض م�ضمونة برهن على ممتلكات و�آالت ومعدات الفروع و�شركة تابعة موحدة .كما �أن اتفاقيات القرو�ض تت�ضمن �شروطا تتعلق
باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة.
�إن القر�ض (رقم  )2ميثل قرو�ض متنوعة متو�سطة وطويلة الأجل ح�صلت عليها جيو كليما ا�س� .آر .ال .وي�ستحق ال�سداد ب�أق�ساط �شهرية وربع �سنوية ون�صف
�سنوية غري مت�ساوية � .إن هذه القرو�ض تخ�ضع لعمولة ح�سب الأ�سعار التجارية العادية  .كما يف  31دي�سمرب  ، 2009بلغت القرو�ض القائمة  10.1مليون ريال
�سعودي (  10.2 : 2008مليون ريال �سعودي ) مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  2.9مليون ريال �سعودي (  3.5 : 2008مليون ريال �سعودي ) .
�إن القر�ض (رقم  )3ميثل قرو�ض ح�صلت عليها �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي مببلغ  1.000مليون ريال �سعودي من بنوك حملية لتمويل متطلبات ر�أ�س
املال العامل .تخ�ضع هذه القرو�ض لأعباء مالية ح�سب �سايبور زائدا هام�ش� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات ال�شركة وب�سندات لأمر .كما �أن اتفاقيات
القرو�ض تت�ضمن تعهدات مالية والتي يتطلب من ال�شركة �أن متتثل �إليها.
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�إن القر�ض (رقم  )4ميثل قر�ض من بنك ح�صلت عليه زامل �ستيل بلدينغز انديا برايفت ليمتد .ي�ستحق �سداد القر�ض على  36ق�سط �شهري مت�ساوي ويخ�ضع
لعموالت مبعدالت جتارية عادية.
�أدرجت �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة يف عام  2010كمطلوبات متداولة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

 -18توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة
اقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعهم املنعقد يف � 25أكتوبر  2009زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  450مليون ريال �سعودي �إىل  600مليون ريال �سعودي وذلك
بتوزيع �أ�سهم منحة بواقع �سهم واحد جماين لكل ثالثة �أ�سهم قائمة وعلى �أن يتم تغطية هذه الزيادة من الأرباح املبقاة  .تخ�ضع �أ�سهم املنحة ملوافقة جمعية
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية.
اقرتح جمل�س الإدارة ،يف اجتماعهم املنعقد يف  8ربيع الأول  22 ( 1431فرباير  ،) 2010توزيعات �أرباح نقدية بواقع  1.5ريال �سعودي لل�سهم وب�إجمايل مبلغ
 67.5مليون ريال �سعودي متثل  % 15من ر�أ�س املال ( : 2008بواقع  1.5ريال �سعودي لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  67.5مليون ريال �سعودي متثل  % 15من ر�أ�س
املال) وذلك العتمادها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
متـت املوافقة من قبل جمعية امل�ساهمني يف اجتماعهم ال�سنوي على توزيعات الأرباح النقدية لعام .2008
 -19حقوق الأقلية
�إن ح�ص�ص الأقلية هي كما يلي:

		
		
		

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

2009
الن�سبة املئوية
%
49
15
35
7.73
49
50

2008
الن�سبة املئوية
%
49
15
35
7.73
49
-

 -20م�صاريف البيع والتوزيع
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
تكاليف موظفني
دعاية وترويج مبيعات
خدمات
�إيجار ومنافع
نقل و�سفريات عمل و�ضيافة
ا�ستهالك
�إ�صالح و�صيانة
�أخرى
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167.848
28.657
15.424
7.931
24.616
10.897
2.288
42.586

154.269
23.651
17.984
8.759
32.948
9.855
2.254
49.008

300.247

298.728
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 -21امل�صاريف العمومية والإدارية
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
تكاليف موظفني
ا�ستهالك
خدمات
لوازم
�أخرى

155.255
14.733
49.305
1.336
97.056
317.685

165.207
16.109
48.804
1.496
58.253
289.869

 -22الإيرادات الأخرى
2008
2009
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
		
52.789
		 397
		
53.186

مبيعات خردة ومتفرقات
ربح ( خ�سارة ) من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

42.269
()701
41.568

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

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

		

2009

2008

		
�صناعة املكيفات
		
�صناعة احلديد
الزجاج والألياف الزجاجية
املركز الرئي�سي
		
		
52

1.576.504
2.451.339
176.569
-

93.412 1.552.386
229.456 2.838.149
33.036
156.464
()25.585
2.603

96.937
241.990
28.709
()24.426

4.204.412

330.319 4.549.602

343.210
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2009

2008

�صايف املوجودات
2009

2008

246.776
781.513
102.980
66.202

242.183
654.753
87.231
44.092

1.197.471

1.028.259
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 -23التحليل وفقا للقطاعات (تتمة)
ب ) حتليل املبيعات والدخل الت�شغيلي ( /اخل�سائر الت�شغيلية) ح�سب النطاق اجلغرايف:
الدخلالت�شغيلي(/اخل�سائرالت�شغيلية)
املبيعات
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )

		
2009
اململكة العربية ال�سعودية:
مبيعات حملية
مبيعات خارجية
جمموع مبيعات اململكة
العربية ال�سعودية
بلدان �آ�سيوية �أخرى
�أفريقيا
�أوروبا

2008

2009

2008

						
200.821
104.022

185.851 2.532.752 2.669.700
65.465 1.132.719
843.009
					
304.843
251.316 3.665.471 3.512.709
						
7.308
)9.145( 386.795
277.723
29.342
88.126
417.576
359.224
1.717
22
79.760
54.756
4.204.412

330.319 4.549.602

343.210

 -24ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم وذلك بتق�سيم �صايف الدخل على متو�سط عدد الأ�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب  2009و  2008وجمموعها  45مليون
�سهم� .إن الربح الأ�سا�سي لل�سهم بعد الأخذ بتوزيعات �أ�سهم املنحة ( �إي�ضاح � ) 18سيكون  3.84ريال �سعودي لل�سهم (  3.75 : 2008ريال �سعودي لل�سهم ).
 -25االلتزامات املحتملة
�أ�صدرت البنـوك التي تتعامـل معها ال�شركة �ضمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن ال�شركة ،ب�ش�أن بع�ض العقود مببلغ  551مليون ريال �سعودي ( 498 : 2008مليون ريال
�سعودي ).
 - 26االرتباطات الر�أ�سمالية
اعتمد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ  70مليون ريال �سعودي (  70 : 2008مليون ريال �سعودي ).
ويبلغ �إجمايل التزام ال�شركة لقاء ر�أ�س املال امل�صرح به وغري املدفوع حوايل  17.1مليون ريال �سعودي (  18.3 : 2008مليون ريال �سعودي ) واملتعلق
باال�ستثمار يف �شركة الزامل لل�صناعات احلديدية – �أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2009تتمة )

� -27إدارة املخاطر
خماطر االئتمان
ت�سعى ال�شركة �إىل احلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة ،ومل حتدد الإدارة �أية
ت�أثريات هامة ناجمة عن تركيز خماطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل .كما �أن جزء من ح�سابات العمالء خارج اململكة م�ضمونة بخطابات اعتماد
م�ستندي.
خماطر ال�سيولة
تعمل ال�شركة على احلد من خماطر ال�سيولة بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية .وبا�ستثناء احل�سابات التجارية املدينة امل�ضمونة بخطابات اعتماد م�ستندي،
تتطلب �شروط املبيعات اخلا�صة بال�شركة �أن يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل � 90إىل  150يوم ًا من تـاريخ البيع ،كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة
خالل � 60إىل  90يوم ًا من تاريخ ال�شراء.
خماطر العمالت
نتيجة لال�ستثمارات يف الدول الأجنبية ،ميكن �أن تت�أثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة �أ�سعار �صرف الريال ال�سعودي مقابل العمالت املتداولة يف هذه الدول
الأجنبية.
تتعر�ض ال�شركة �أي�ضا للتعامل بالعمالت ،وين�ش�أ هذا التعر�ض ب�شكل رئي�سي من عمليات البيع �أو ال�شراء التي تقوم بها ال�شركات التابعة الأجنبية بالعمالت
املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون �أ�سعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة الأم.
 -28القيم العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت
ال�سوق املبا�شرة .تت�ألف املوجودات املالية لل�شركة من النقد والأر�صدة لدى البنوك واحل�سابات املدينة ،وتت�ألف مطلوباتها املالية من القرو�ض لأجل ،و�أوراق
الدفع واحل�سابات الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع.
وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للأدوات املالية وقيمها الدفرتية.
� -29أرقام املقارنة
جرى �إعادة تبويب بع�ض �أرقام عام  2008لتتفق مع العر�ض للعام احلايل.
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