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النتائج
الماليــة

■الإيرادات :بلغت  5488,6مليون ريال �سعودي
( 1463,6مليون دوالر �أمريكي ) في عام ،2015
مقابل  5455,4مليون ريال �سعودي )1454,8
مليون دوالر �أمريكي ) في عام  2014وذلك بارتفاع
قدره .%0,6

■الأرباح الت�شغيلية :بلغت  407,5مليون ريال
�سعودي ( 108,7مليون دوالر �أمريكي ) في عام
 ،2015مقابل  405,9مليون ريال �سعودي (108,2
مليون دوالر �أمريكي ) في عام  2014وذلك
بارتفاع قدره .%0,4

■�إجمالي الربح :بلغ  1305,3مليون ريال �سعودي
( 348,1مليون دوالر �أمريكي ) في عام ،2015
مقابل  1347,4مليون ريال �سعودي ( 359,3مليون
دوالر �أمريكي ) في عام  2014وذلك بانخفا�ض
قدره .%3,1

■الأرباح ال�صافية :بلغت بعد احت�ساب الزكاة
ال�شرعية  263مليون ريال �سعودي ( 70,1مليون
دوالر �أمريكي ) في عام  ،2015مقابل 260,3
مليون ريال �سعودي ( 69,4مليون دوالر �أمريكي )
في عام  2014وذلك بارتفاع قدره .%1,0
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■ربحية ال�سهم الواحد :بلغت ربحية ال�سهم
 4,38ريال �سعودي ( 1,17دوالر �أمريكي ) في عام
 ،2015مقابل  4,34ريال �سعودي ( 1,16دوالر
�أمريكي ) في عام .2014
■حقوق الم�ساهمين :ارتفعت بن�سبة  %7,7لت�صل
�إلى  2,151مليون ريال �سعودي ( 573,6مليون
دوالر �أمريكي ) بنهاية عام  ،2015مقابل 1997,7
مليون ريال �سعودي ( 532,7مليون دوالر �أمريكي )
في  31دي�سمبر .2014

يعود السبب في تحسن النتائج
خالل العام  2015إلى تحسن هوامش
األرباح التشغيلية في قطاع التكييف،
باإلضافة إلى االنخفاض في كل
من تكاليف التمويل ،والحصة غير
المسيطرة ،والزكاة والضرائب.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
يظهر في الصورة من اليسار:
عبدالله محمد الزامل | الرئيس التنفيذي
خالد سليمان العليان
عبدالله صالح جمعة
خالد عبدالله الزامل | رئيس مجلس اإلدارة
أحمد عبدالله الزامل
معالي الدكتور سليمان عبد العزيز السليم
أديب عبد الله الزامل
محمد سليمان الحربي
طارق علي التميمي
عبدالرحمن فارس السويلم

رؤيتنا

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

النزاهة

التميز

االبتكار

ن�ؤمن ب�أن المكانة وال�سمعة الممتازة نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها .ن�سعى دائم ًا �إلى التعلم ودعم
هما �أمران �أ�سا�سيان لنجاح �أعمالنا .ونبذل ق�صارى جهدنا لإر�ضائهم من االبتكارات المفيدة ،م�ستفيدين
من خبراتنا ومن الخبرات العالمية
خالل التركيز على عن�صر الجودة
لذا نتم�سك ب�أخالقيات العمل
الأخرى ،ونبتكر الحلول المحلية
والأ�صول المهنية على �أعلى م�ستوى ،في �أعمالنا وخدماتنا .ونبادر �إلى
الرائدة المبنية على خبرات عالمية
ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة بذل المزيد من الجهد لتحقيق
الم�ستوى ،ونرحب بالتغيير الإيجابي
التميز في تلبية رغباتهم.
في تعاملنا مع �شركائنا.
الذي ينتج عن الإبداع والطموحات
من �أجل تنمية �أعمالنا.
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رسالتنا

أن نكسب ثقة األسواق والمساهمين من خالل تحقيق اإلنجاز المتميز في
القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.

الريادة

نعمل على تنمية المواهب وخلق
القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل
فاعلة تهدف �إلى تلبية احتياجات
عمالئنا على �أف�ضل وجه ،وتطوير
�أ�سواق لمنتجاتنا واالرتقاء
بم�ستوى موظفينا وتحقيق الفائدة
للم�ساهمين ،وذلك عن طريق
اال�ستغالل الأمثل للأموال والموارد
والتقنيات بما ي�ؤدي �إلى تنمية مفهوم
الريادة في ال�شركة.

خدمة المجتمع

نطمح لتحقيق النجاح في �أعمالنا
والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات
التي نعمل داخلها .كما ن�سعى من
خالل ثقافتنا و�أفكارنا واهتماماتنا
البيئية وعملنا الجماعي على تر�سيخ
قيمنا المميزة في تعاملنا مع �أفراد
المجتمع من حولنا.
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نبذة عن
الشركة
اﻟﺪﻣﺎم

98

19

الدمام

11,000+

موظف

99
دولة

تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام 1998
ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية .وهي شركة
سعودية مساهمة ومجموعة صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتوفير أنظمة
وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة
اإلنشاءات العالمية.

تقوم الزامل لل�صناعة حالي ًا ببيع منتجاتها في �أكثر من
� 90سوق ًا عالمية ،وتمار�س �أن�شطتها من خالل �أربعة
قطاعات رئي�سية ،وهي قطاع الحديد ،وقطاع تكييف
الهواء ،وقطاع المواد العازلة ،وقطاع ال�صناعات
الخر�سانية .وتملك ال�شركة ح�ص�ص الأغلبية في عدد
من ال�شراكات اال�ستراتيجية� ،إلى جانب امتالكها
للعديد من ال�شركات الأخرى .يعمل في الزامل
لل�صناعة �أكثر من  11,000موظف في  55دولة.
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انطالق ًا من ر�ؤيتها اال�ستراتيجية لدعم وتطوير
ال�صناعات المحلية في المملكة العربية ال�سعودية،
اختارت الزامل لل�صناعة التركيز على مجاالت
متخ�ص�صة في قطاعات البناء والإن�شاءات والهياكل
الإن�شائية والمنتجات ال�صناعية .جميع الأن�شطة
والعمليات الت�صنيعية في قطاعات الزامل لل�صناعة
حا�صلة على �شهادات الأيزو العالمية للجودة ال�شاملة،
كما تح�صل قطاعات و�شركات الزامل لل�صناعة على
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ال�شهادات والجوائز المتميزة با�ستمرار تقدير ًا لجودة
منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعمالئها� ،إلى جانب
ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة
والعمليات ال�صناعية المتقدمة.

توفر الزامل لل�صناعة حلول المباني ال�شاملة لكافة
عمالئها .ومن خالل قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز
قدراتنا لنكون م�صدر ًا متكام ًال لتلبية االحتياجات
الخا�صة بم�شاريع البناء حول العالم ،بدء ًا من الخدمات
الهند�سية �إلى ت�صنيع وتوريد المنتجات ال�صناعية
و�أنظمة التحكم البيئي� ،إ�ضافة �إلى خدمات التركيب
والدعم الفني ال�شاملة.

تملك قطاعات الزامل لل�صناعة مرافق ت�صنيعية
في كل من المملكة العربية ال�سعودية ،والإمارات
العربية المتحدة ،وم�صر ،والهند ،وفيتنام ،و�إيطاليا.
وتقوم �شركاتنا ب�إنتاج وت�صنيع العديد من المنتجات
والمواد والأنظمة الهند�سية المبتكرة ،وتقديم الحلول
والخدمات المتخ�ص�صة لجميع العمالء ال�ستخدامها
في مختلف مراحل البناء والت�شييد.

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا المشتركة تجمع
مصالحنا التجارية المتنوعة

منتجات

الزامل للصناعة

وت�شمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:
■المباني الحديدية �سابقة الهند�سة والهياكل
الإن�شائية الفوالذية
■�أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات التركيب
وال�صيانة

على الرغم من ممار�سة قطاعات الزامل لل�صناعة
لأن�شطة ووظائف مختلفة� ،إال �أنها تعمل كلها مجتمعة
�ضمن الر�ؤية والر�سالة والقيم الأ�سا�سية الم�شتركة
لل�شركة .وقد تو�سعت �أن�شطة الزامل لل�صناعة تحت
الإ�شراف والقيادة والر�ؤية الحكيمة لم�ؤ�س�سيها من
خالل خلق قيم اجتماعية وح�ضارية مميزة .كما نجحت
ر�سالتهم في ك�سب ثقة العمالء والم�ساهمين من
خالل تحقيق الكفاءة والأداء المتميز والحر�ص على
م�صالح كافة قطاعات الزامل لل�صناعة طوال م�سيرة
ال�شركة .وتتبو�أ الزامل لل�صناعة حالي ًا مركز ًا ريادي ًا
في العالم في �إطار م�ساعيها لتحقيق المعرفة واالبتكار
واالحترافية والتميز في العمل.

■المواد العازلة من الفيبرجال�س وال�صوف ال�صخري

�سنوا�صل في الزامل لل�صناعة تحقيق ر�ؤيتنا نحو
الريادة والتميز في الأعمال والمجتمع ،وموا�صلة
مهمتنا المتمثلة في �إحراز النجاح من خالل تحقيق
الكفاءة والثقة في منتجاتنا وخدماتنا� ،إلى جانب
تحقيق التكامل بين قيمنا الأ�سا�سية وموا�صلة تنفيذ
ودعم اال�ستراتيجيات المبتكرة لل�شركة .كما �سنوا�صل
البحث عن الفر�ص الواعدة ودعم الم�شاريع والأعمال
الجديدة بما ي�سهم في تحقيق النجاح والعوائد المجزية
لم�ساهمينا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

■الأنابيب المعزولة

تداول األسهم

■معدات المعالجة ال�صناعية
■�أبراج نقل الطاقة واالت�صاالت والعوار�ض المفرغة
والم�سطحات الحديدية
■المباني الخر�سانية الجاهزة

■الألواح المح�صورة العازلة للحرارة
■�أنظمة �أتمتة و�إدارة المباني ونظم الأمن والحماية
■�صيانة وفح�ص الم�شاريع ال�صناعية
■تنفيذ الم�شاريع الإن�شائية المتكاملة
■منتجات وحلول تطوير البنية التحتية لقطاع
االت�صاالت

�أ�سهم ال�شركة متاحة للتداول في �سوق الأ�سهم ال�سعودية
لجميع المواطنين والخليجيين والم�ستثمرين الأجانب.
يتم تداول �أ�سهم �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول ) با�سم «الزامل
لل�صناعة» تحت الرمز ( )2240منذ مطلع عام .2002
يمكن الح�صول على مزيد من المعلومات في الموقع
التالي.www.tadawul.com.sa :
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عزيزي الم�ساهم،
ي�سرني نيابة عن الزمالء �أع�ضاء مجل�س �إدارة �شركة
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ( الزامل لل�صناعة ) �أن
�أقدم لكم التقرير ال�سنوي للعام المالي المنتهي في 31
دي�سمبر  ،2015الذي ي�ستعر�ض نتائج �أعمال ال�شركة
و�أبرز �إنجازاتها و�أن�شطتها الم�ستمرة والقوائم المالية
ال�سنوية الموحدة.
وا�صلت الزامل لل�صناعة �أدائها المتميز في عام
 ،2015محققة �سنة متميزة �أخرى على �صعيد نمو
الإيرادات والأرباح .و ُيعزى هذا الإنجاز �إلى حد كبير
�إلى نموذج الأعمال المتين الذي تتبناه ال�شركة� ،إ�ضافة
�إلى المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات التي
تلبي متطلبات العمالء وقطاعات ال�سوق المتعددة.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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و ُيعد هذا الإنجاز جدير ًا بالثناء في ظل الظروف
االقت�صادية العالمية ال�صعبة والتحديات المختلفة
الراهنة التي كان لها �أثر �سلبي على �أ�سواقنا المحلية
و�أ�سواق الت�صدير الدولية .وفي �أ�سواقنا المحلية
بالمملكة العربية ال�سعودية� ،أدى التراجع الحاد في
�أ�سعار النفط العالمية �إلى انعكا�سات �سلبية على
ّ
م�سيرة التنمية االقت�صادية الوطنية ،في حين �شكلت
الحكومة القوة الدافعة الرئي�سية لالقت�صاد المحلي
عن طريق اللجوء لالحتياطات الالزمة لمواجهة
النفقات وااللتزامات المطلوبة.
من جهة �أخرى� ،أدى اال�ستقرار ال�سيا�سي في م�صر �إلى
زيادة الثقة في مجتمع الأعمال المحلي ،كما نجحت
ا�ستراتيجيتنا المرتبطة با�ستهداف �أ�سواق الت�صدير
لأن�شطتنا في م�صر في تحقيق النتائج المرجوة .وفي
الهند ،حقق االقت�صاد المحلي نمو ًا جيد ًا مقارنة
بالعام ال�سابق ،حيث فاق النمو في ال�صين ،ثاني
�أكبر اقت�صاد في العالم ،خالل الربع الأخير من عام
 ،2015ما �أ�سهم في �إيجاد بيئة �أعمال خ�صبة للقطاع
الخا�ص .وعلى الرغم من الأداء االقت�صادي ال�ضعيف
في دول جنوب �شرق �آ�سيا� ،إال �أن هناك بع�ض الجوانب
الم�ضيئة التي تحتوي على فر�ص �أعمال جيدة لل�شركة
في فيتنام .ورغم زيادة التفا�ؤل في العديد من الأ�سواق
الإقليمية والدولية� ،إال �أنه ال تزال ثمة تحديات رئي�سية
لقطاع الأعمال ب�سبب المناف�سة القوية في الأ�سواق،
لكننا واثقون من قدرتنا على �إيجاد فر�ص �أعمال
جديدة تما�شي ًا مع ا�ستراتيجيتنا الحالية.

التقرير السنوي 2015

وعلى الرغم من هذه التحديات والتقلبات االقت�صادية
العالمية خالل عام � ،2015إال �أن الزامل لل�صناعة
تمكنت بف�ضل اهلل من موا�صلة النمو والنجاح ،حيث
ارتفعت �إيراداتها الإجمالية لت�صل �إلى 5488,6
مليون ريال �سعودي ( 1463,6مليون دوالر �أمريكي )
في عام  ،2015مقابل  5455,4مليون ريال �سعودي
( 1454,8مليون دوالر �أمريكي) بزيادة قدرها %0,6
عن العام .2014

لقد حافظت الشركة على نجاحها
المتميز على مدى العقود المنصرمة
ّ
نتيجة الجهود التي نبذلها لتلبية
احتياجات العمالء
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كما بلغ �صافي الربح بعد احت�ساب الزكاة ال�شرعية

 263مليون ريال �سعودي ( 70,1مليون دوالر �أمريكي )

مقابل  260,3مليون ريال �سعودي ( 69,4مليون دوالر
�أمريكي ) بزيادة قدرها  %1,0عن العام ال�سابق.
ويعود �سبب ارتفاع الأرباح ال�صافية �إلى النمو القوي
وتح�سن هوام�ش الأرباح الت�شغيلية في قطاع التكييف،
�إ�ضافة �إلى االنخفا�ض في كل من تكاليف التمويل،
والح�صة غير الم�سيطرة ،والزكاة وال�ضرائب.
وارتفعت ربحية ال�سهم الواحد �إلى  4,38ريال �سعودي
( 1,17دوالر �أمريكي ) ،مقابل  4,34ريال �سعودي
( 1,16دوالر �أمريكي ) في عام  ،2014كما ارتفعت

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة (تتمة)
بالنظر للمستقبل ،فإننا واثقون من
قدرتنا المستمرة على تحقيق النمو
المنشود ألعمالنا

حقوق الم�ساهمين بنهاية  31دي�سمبر  2015لت�صل
�إلى  2,151مليون ريال �سعودي ( 573,6مليون دوالر
�أمريكي ) بزيادة قدرها  %7,7عما كانت عليه في نهاية
العام .2014
وفي �ضوء النتائج المالية المحققة خالل العام ،فقد
�أقر مجل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية عن الن�صف
الأول من العام  2015بقيمة  60مليون ريال بما يعادل
 %10من ر�أ�س المال� ،أي بواقع  1,00ريال �سعودي
لل�سهم الواحد .وقد تم التوزيع الفعلي بتاريخ 13
�أغ�سط�س  .2015كما �أو�صى المجل�س بتوزيع �أرباح
نقدية عن الن�صف الثاني من العام بواقع  1,00ريال
�سعودي لل�سهم الواحد لل�سادة الم�ساهمين الم�سجلين
في �سجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
العامة .وتمثل الأرباح الموزعة خالل العام  2015ما
مجموعه  120مليون ريال �سعودي� ،أي ما يعادل %20
من ر�أ�س المال .و�ست�صدر الموافقة على توزيع الأرباح
النهائية خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة في
عام .2016
و ُتظهر �إنجازاتنا الم�ستمرة الأ�سا�س القوي لل�شركة
والمكانة الرائدة لمنتجاتها وخدماتها ،لي�س فقط في
الأ�سواق المحلية في المملكة العربية ال�سعودية ،بل
�أي�ضا في �أ�سواق كل من م�صر والهند وفيتنام و�إيطاليا،
التي نملك فيها من�ش�آت ومرافق ت�صنيعية� ،إلى
جانب كافة �أ�سواق الت�صدير الأخرى .وتتمتع الزامل
لل�صناعة بمكانة را�سخة باعتبارها �شركة رائدة في
المجاالت والأن�شطة ال�صناعية التي تعمل فيها ،والتي
ت�شمل المباني الحديدية ،و�أبراج النقل واالت�صاالت،
ومعدات المعالجة ال�صناعية ،ومنتجات وخدمات
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�أجهزة التكييف والتبريد ،والمواد العازلة للمباني،
والمباني والمنتجات الخر�سانية المتنوعة ،حيث تتم ّيز
كافة منتجات وخدمات ال�شركة بالكفاءة واالعتمادية
والجودة العالية.
لقد حافظت ال�شركة على نجاحها المتم ّيز على مدى
العقود المن�صرمة نتيجة الجهود التي نبذلها لتلبية
احتياجات العمالء و�سعينا الم�ستمر لتقديم منتجات
وخدمات جديدة ومبتكرة .كما نوا�صل درا�سة �إمكانية
تو�سيع نطاق �أن�شطتنا بما ُي�سهم في تعزيز القيمة التي
نقدمها لعمالئنا.
ونحن قادرون على تحقيق والحفاظ على معايير
عالية في منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا الت�شغيلية
بف�ضل القوى العاملة الماهرة لدينا والمدربة تدريب ًا
جيد ًا لمواجهة احتياجات مختلف الأ�سواق والعمالء.
ونحن فخورون �أي�ض ًا بالم�ستوى العالي من االحترافية
والمهنية وااللتزام لدى جميع الم�س�ؤولين والموظفين
في كافة وحدات الأعمال بال�شركة �سواء في داخل �أو
خارج المملكة .كما �أننا حري�صون جد ًا على االهتمام
ورعاية جميع موظفينا وعائالتهم من خالل حمايتهم
والحفاظ على �صحتهم و�سالمتهم في مختلف البيئات
التي يعملون �أو يعي�شون فيها.
ونولي �أهمية خا�صة لال�ستثمار وتنمية الموارد الب�شرية
من مواطني البلدان التي تعمل فيها ال�شركة ،بما في
ذلك توفير البرامج التدريبية والتطويرية ال�شاملة
التي تعزز قدراتهم ال�شخ�صية وي�ستفيد منها كل من
ال�شركة والمجتمعات المحلية المختلفة .ومع تقدم
التجارب والخبرات لدى الموظفين ،ف�إننا ن�سعى
لتخطيط وتطوير م�ساراتهم الوظيفية والمهنية بما
ُي�سهم في تعزيز والئهم لعملهم وتوفير قيمة م�ضافة
لل�شركة .ونحن فخورون ب�شكل خا�ص من زيادة �أعداد
المواطنات وكذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في القوى
العاملة لدينا في المملكة العربية ال�سعودية ،الأمر الذي
يعك�س التزام الزامل لل�صناعة بدعم وم�ساندة كافة
�شرائح وفئات المجتمع المحلي دون ا�ستثناء.
وك�شركة م�س�ؤولة تجاه المجتمع ف�إننا ن�سعى جاهدين
ل�ضمان منح االهتمام الخا�ص للأمور المتعلقة بالبيئة،
وكفاءة الطاقة ،والحفاظ على المياه والطاقة والموارد
الأ�سا�سية الأخرى في جميع البلدان والمناطق التي
نعمل فيها .كما نحر�ص دائم ًا على الم�شاركة في
الأن�شطة الخيرية واالجتماعية باعتبارها جزء ًا ال

يتجز�أ من القيم الأ�سا�سية لل�شركة وكذلك من قيم
ومبادئ الإدارة والموظفين.
من ناحية �أخرى ،تدرك ال�شركة المنافع العديدة
الناتجة عن تطبيق مبادئ الحوكمة الم�ؤ�س�سية ،حيث
ت�ؤدي �إلى مراعاة المعايير الأخالقية والمهنية في كل
جانب من جوانب الأعمال الخا�صة بال�شركة .وي�ؤكد
ميثاق ال�سلوك لدينا التزامنا التام بالعمل والت�صرف
ب�شكل �أخالقي ،وممار�سة �أن�شطتنا و�أعمالنا وفق ًا لأعلى
معايير الإف�صاح وال�شفافية .وك�شركة م�ساهمة عامة،
ف�إننا ن�سعى دائم ًا لمتابعة وتطبيق جميع تو�صيات هيئة
ال�سوق المالية من �أجل �ضمان وجود بيئة تجارية ذات
م�صداقية عالية للم�ستثمرين والم�ساهمين.
وبالنظر للم�ستقبل ،ف�إننا واثقون من قدرتنا الم�ستمرة
على تحقيق النمو المن�شود .فقد �أكدت حكومة
المملكة العربية ال�سعودية عزمها موا�صلة دعم
برامج التنمية االقت�صادية الوطنية من خالل تنفيذ
عدد من الإ�صالحات االقت�صادية لمواجهة الظروف
االقت�صادية الحالية ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى �إيجاد
فر�ص جديدة لل�شركة لتحقيق النمو الم�ستدام .ونحن
نعتقد �أن هناك فر�ص ًا كبيرة لتحقيق عائدات مربحة
لمرافقنا الت�صنيعية في كل من م�صر والهند ،وكذلك
في فيتنام ،على الرغم من التباط�ؤ االقت�صادي الحالي
في �أجزاء مختلفة من �آ�سيا.
وفي الختام ،ي�سرني �أن �أعرب عن بالغ �شكري وتقديري
لل�سادة الم�ساهمين الكرام على دعمهم الم�ستمر
وثقتهم ب�أداء ال�شركة ،ولزمالئي �أع�ضاء مجل�س
الإدارة على دورهم المهم في تطوير وتوجيه الأهداف
وال�سيا�سات اال�ستراتيجية للزامل لل�صناعة .كما �أتقدم
بخال�ص االمتنان والتقدير �إلى جميع الم�س�ؤولين
والموظفين على مثابرتهم الدائمة وجهودهم المخل�صة
في خدمة ال�شركة ،ولعمالئنا لثقتهم في قدراتنا
ومنتجاتنا ،ولموردينا لدعهم المتوا�صل لنا .لقد
حققنا مع ًا العديد من النجاحات والإنجازات المتميزة
على مدى ال�سنوات العديدة الما�ضية ،و�سنوا�صل مع ًا
بم�شيئة اهلل تحقيق مزيد من النجاح واالزدهار لل�شركة
في الم�ستقبل.
خالد عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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ال�سادة الم�ساهمين الكرام والزمالء الأعزاء،
حققت الزامل لل�صناعة في عام  2015نتائج جيدة
وواعدة ،م�سجلة بذلك عام ًا �آخر من النجاح والنمو
المتم ّيز .وعلى مدى الأ�شهر االثني ع�شر الما�ضية،
�سعينا جاهدين لتحقيق النمو والتو�سع لل�شركة من
خالل اتباع ا�ستراتيجية تجمع بين المرونة والكفاءة
في خدمة العمالء وزيادة التركيز على تعزيز القيمة
لأعمالنا و�أن�شطتنا المتنوعة .وقد مكن ّنا هذا النهج
من تطوير منتجات وخدمات جديدة وتو�سيع وتنمية
فر�ص الأعمال لكافة قطاعات الزامل لل�صناعة وفق
ما تقت�ضيه االحتياجات المتغيرة للعمالء والأ�سواق.
ونحن ملتزمون �أي�ض ًا باالمتثال الم�ستمر ب�ضوابط
الإدارة الر�شيدة وال�سعي لزيادة الكفاءة الت�شغيلية
باعتبارهما من الأمور المهمة لنمو �أرباحنا.

كلمة
الرئيس
التنفيذي
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وخالل عام � ،2015شهدت البيئة االقت�صادية
العالمية حالة من عدم اال�ستقرار ،ال�س ّيما بالنظر
�إلى االنخفا�ض الكبير في �أ�سعار النفط خالل
الن�صف الثاني من العام ،والآثار العديدة المترتبة
على االنخفا�ض الملحوظ في الطلب على ال�سلع
والمنتجات .وكما هو الحال في العام ال�سابق� ،أظهر
االقت�صاد الأمريكي م�ؤ�شرات �إيجابية للنمو ،خ�صو�ص ًا
خالل الربع الرابع من العام ،وكذلك الأمر نف�سه
بالن�سبة القت�صادات الدول الأع�ضاء في االتحاد
الأوروبي .ومع ذلك� ،شهد الو�ضع االقت�صادي في �آ�سيا
تقلبات قوية في ظل معاناة العديد من االقت�صادات
من الركود في تلك المنطقة .وعلى الرغم من هذه
الظروف ال�صعبة والمق ّيدة� ،إال �أن الزامل لل�صناعة
م�ستعدة جيد ًا لتبني نماذج �أعمال بديلة ومرنة واتخاذ
الخطوات العملية من �أجل مواجهة هذه التحديات
وتحقيق النمو الم�ستدام.

التقرير السنوي 2015

وفي منطقة ال�شرق الأو�سط ،ت�سببت مجموعة من
العوامل في الت�أثير �سلب ًا على �أن�شطتنا ،بما في
ذلك تراجع �أ�سعار النفط وحاالت عدم اال�ستقرار
الناجمة عن الأحداث ال�سيا�سية والأمنية في بع�ض
�أ�سواق الت�صدير لل�شركة .كما ت�أثر ال�سوق المحلي
في المملكة العربية ال�سعودية نتيجة هذه العوامل.
ولكننا ا�ستمرينا في التو�سع وتنويع الأعمال من
خالل مبادرات وبرامج التنمية والتطوير المختلفة
في القطاعين العام والخا�ص ،حيث كان لذلك فوائد
عديدة لل�شركة ،خا�صة فيما يتعلق بم�شاريع البناء
والت�شييد الموجهة لتطوير البنية التحتية الوطنية،

ً
اجتماعيا
باعتبارنا شركة مسؤولة
ً
دائما إلى إيجاد أفضل
فإننا نسعى
السبل للحد من آثار عملياتنا
التصنيعية واإلنتاجية على البيئة
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وال�صناعات المحلية ،والمدار�س والكليات والجامعات
الجديدة ،الأمر الذي �أدى في عام  2015للفوز ب�أكبر
طلبية في تاريخ قطاع التكييف بالزامل لل�صناعة.
وانطالق ًا من كوننا �شركة �سعودية ،ف�إننا نحر�ص
على اال�ستفادة من فر�ص الأعمال المتاحة في �ضوء
�أرقام الميزانية الوطنية ،خا�صة ما يتعلق بالإنفاق
الحكومي على م�شروعات البنية الأ�سا�سية والم�شاريع
التنموية في القطاعات المختلفة .وقد حددت وزارة
المالية حجم الإنفاق العام المقدر في ميزانية العام
 2016بمبلغ  840مليار ريال �سعودي ( 224مليار
دوالر �أمريكي ) ،منها  191,7مليار ريال ( 51,1مليار
دوالر �أمريكي ) �سيتم �إنفاقها على قطاع التعليم
والتدريب والقوى العاملة ،و  104,9مليارات ريال
( 28مليار دوالر �أمريكي ) على قطاع ال�صحة والتنمية
االجتماعية ،و  23,9مليار ريال ( 6,4مليار دوالر
�أمريكي ) على قطاع التجهيزات الأ�سا�سية والنقل.
و�ستعطي الحكومة في الموازنة الجديدة الأولوية
للقطاع الخا�ص المحلي ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق بم�شاريع
البناء والإن�شاءات الجديدة وتوريد المواد الالزمة
ال�ستكمال تنفيذ الم�شروعات التي �أقرتها الموازنات
ال�سابقة وتم ر�صد المخ�ص�صات الالزمة لها .وهذا
الأمر �سيعود بالفائدة الكبيرة على ال�شركة في �إطار
�سعينا لال�ستفادة من �أن�شطتنا الحالية وتحديد
الفر�ص الجديدة لتحقيق النمو المن�شود.
ورغم �أن المملكة العربية ال�سعودية تُعد ال�سوق
الرئي�سي لأعمالنا� ،إال �أننا نمار�س �أن�شطة تجارية في
مختلف �أنحاء العالم ،بدء ًا من القارة الأفريقية مرور ًا
بمنطقة ال�شرق الأو�سط الوا�سعة �إلى �شبه القارة
الهندية وجنوب �شرق �آ�سيا .وقد �شهدت �أن�شطتنا في
م�صر خالل عام  2015نمو ًا في حجم الأعمال ب�سبب
تح�سن م�ستوى اال�ستقرار الإقليمي مقارنة بالعام
ال�سابق ،ف�ض ًال عن زيادة جهودنا الت�سويقية على
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نجحنا في تحقيق مكانة متميزة لنا
على مدى السنوات العديدة الماضية
بفضل الخبرة والمعرفة وااللتزام
لدى كل موظف في الشركة
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نطاق وا�سع في العديد من البلدان في جميع �أنحاء
القارة الأفريقية� .أما في الهند ،حيث تح�سنت البيئة
االقت�صادية في البالد ب�شكل ملحوظ في عام ،2015
فقد نجحنا في الح�صول على فر�ص جديدة للأعمال
في العديد من المناطق والواليات في مختلف �أنحاء
البالد وكذلك في �أ�سواق الت�صدير .وفي فيتنام ،كانت
م�صانعنا م�شغولة على مدار العام للوفاء بالتزاماتها
تجاه العمالء� ،سواء داخل ال�سوق المحلي �أو الأ�سواق
الخارجية في �أماكن �أخرى في جنوب �شرق �آ�سيا،
وذلك على الرغم من الظروف االقت�صادية المتقلبة
ال�سائدة في المنطقة.
من ناحية �أخرى ،باعتبارنا �شركة م�س�ؤولة اجتماعي ًا،
ف�إننا ن�سعى دائم ًا �إلى �إيجاد �أف�ضل ال�سبل للحد
من �آثار عملياتنا الت�صنيعية والإنتاجية على البيئة
المحيطة في جميع البلدان والمناطق التي نعمل فيها.
ون�سعى �أي�ض ًا �إلى تح�سين كفاءة ا�ستخدام الطاقة في
عملياتنا الت�شغيلية ،والحفاظ على المياه والموارد
الطبيعة الأخرى ،والحد من انبعاثات الكربون ب�سبب
الأن�شطة ال�صناعية المختلفة .ونهدف من وراء ذلك
�إلى �ضمان �صحة و�سالمة جميع موظفينا وعائالتهم
�أينما كانوا .عالوة على ذلك ،وب�سبب �أهميتها
الخا�صة بالن�سبة لل�شركة ،ف�إننا نحر�ص على دعم
وم�ساندة �أفراد المجتمع المحتاجين في المناطق التي
نعمل فيها.
لقد نجحت ال�شركة في تحقيق مكانة متميزة لها على
مدى ال�سنوات العديدة الما�ضية ،ويعود ذلك �إلى حد
كبير �إلى الخبرة والمعرفة وااللتزام لدى كل موظف
في ال�شركة من مختلف الم�ستويات الوظيفية .ويتلقى
كل موظف جديد لدينا التدريب الالزم الذي يتيح
له الم�شاركة ب�شكل كامل وفاعل في مكان العمل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم توفير البرامج التدريبية
والتطويرية العالية الجودة با�ستمرار للموظفين طوال
م�سيرتهم الوظيفية بال�شركة ،و�إيالء اهتمام خا�ص
لقدرات و�إمكانات كل موظف من �أجل تحقيق التقدم
في عمله ،وذلك من خالل برنامج �إدارة المواهب
والكفاءات الوظيفية.

ونحن فخورون �أي�ض ًا بفريق العمل المتم ّيز من
الموظفات ال�سعوديات العامالت في مختلف
القطاعات والإدارات في الزامل لل�صناعة ،خا�صة
�أن �إحداهن فازت بلقب “الموظفة الأكثر �إ�صرار ًا”
عن فئة الموظفات على م�ستوى المملكة لعام ،2014
وهو �شرف عظيم بالن�سبة لل�شركة .كما �أننا ملتزمون
بتوظيف ودعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتمكينهم
ليكونوا �أع�ضاء فاعلين في القوى العاملة لدينا.
ومن خالل النظر �إلى نتائج العام الما�ضي ،ف�إننا نرى
بكل فخر واعتزاز الإنجازات العديدة التي حققناها
على مدى الأ�شهر الأخيرة وا�ستمرارنا في العمل
ب�شكل مربح وتحقيق النمو الم�ستدام بالرغم من
الظروف االقت�صادية والتجارية العالمية ال�صعبة.
لقد وا�صلت �أعمالنا نموها �إلى جانب ارتفاع الطلب
على منتجاتنا وخدماتنا في ظل متابعة تطبيق
ا�ستراتيجيتنا القائمة على تعزيز الكفاءة والفعالية
مع الحفاظ على تركيزنا على تنوع المنتجات
والخدمات في جميع الأ�سواق الم�ستهدفة.
ونتطلع للعام المقبل بمزيد من التفا�ؤل والأمل،
حيث �إن حجم الطلب الحالي على منتجات وخدمات
قطاعات الزامل لل�صناعة يمنحنا ثقة كبيرة في تحقيق
المزيد من النجاح والنمو في الفترة المقبلة .وما كانت
هذه الإنجازات لتتحقق لوال الم�شاركة الكاملة لجميع
م�ساهمينا ،الذين �أقدم لهم خال�ص �شكري وتقديري
لما قدموه من دعم م�ستمر وم�شاركة فعالة في �سبيل
موا�صلة النجاح وتحقيق م�ستقبل باهر لل�شركة.
عبدالله محمد الزامل
الرئيس التنفيذي
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5,488,595
5,455,419
5,413,984

اﻹﻳﺮادات
آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
'13

أهم

'14

'15

المـؤشرات
المالية
1,347,387
1,306,814
1,305,283

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
'13
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263,007
260,340
235,356

2,151,024
1,997,735
1,880,681

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
'13

'14

'15

'13

'14

'15

407,519
405,875

4.38
4.34

402,687

3.92

رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
'13

'14

'15

'13
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استعراض
أنشطة وإنجازات
القطاعات

قطاع الحديد
تعمل كافة الشركات ووحدات
األعمال في قطاع الحديد تحت
مظلة شركة الزامل للحديد
القابضة ،وهي شركة سعودية
ذات مسؤولية محدودة .وتنقسم
شركة الزامل للحديد إلى مجموعتين
رئيسيتين هما مجموعة منتجات
المباني ومجموعة منتجات الحديد
الصناعي.
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قطاع

الحديد
وتقدم الزامل للحديد من خالل ال�شركات
العاملة �ضمن هاتين المجموعتين ت�شكيلة
وا�سعة من المنتجات والخدمات المميزة عبر
منطقة جغرافية وا�سعة تمتد من ال�شرق
الأو�سط �إلى �أفريقيا و�شبه القارة الهندية
وجنوب �شرق �آ�سيا ،مدعومة ب�شكل كامل
بالخبرات العملية والفنية الم�ؤهلة للإدارة
والموظفين في ال�شركة.

وقد ارتفعت �إيرادات قطاع الحديد في عام
 2015بن�سبة  %5,8عن العام ال�سابق ،على
الرغم من انخفا�ض الطلب وزيادة حدة
المناف�سة في بيئة الأعمال.
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قطاع الحديد
(تتمة)

مجموعة منتجات المباني
�شهدت مجموعة منتجات المباني عام ًا �آخر من النجاح
والنمو .ولكن نظر ًا لالنخفا�ض الحاد في �أ�سعار النفط
العالمية و�أثرها على التنمية االقت�صادية ال�شاملة،
ال�س ّيما في المملكة العربية ال�سعودية ،فقد �شهدت
�أعمال المجموعة خالل العام تباط�ؤ ًا وزيادة في حدة
المناف�سة ،ما �أثر �سلب ًا على الهوام�ش الربحية.

وت�شير الدالئل �إلى �أن المكانة العريقة وال�سمعة
المتميزة لمجموعة منتجات المباني في توريد منتجات
حديدية عالية الجودة التي يتم ت�صنيعها وفق ًا للمعايير
الدولية ال�صارمة� ،سوف ت�ضمن قدرة المجموعة على
االحتفاظ بموقعها التناف�سي وموا�صلة تحقيق النمو في
ال�سنوات المقبلة.

شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة

كثفت �شركة الزامل للمباني الحديدية �سابقة الهند�سة
جهودها الت�سويقية خالل العام ،حيث فازت بمجموعة
من العقود والم�شاريع المهمة في الأ�سواق المحلية
والإقليمية والعالمية .ففي ال�سوق المحلي ،فازت ال�شركة
بعدد من العقود والم�شاريع المهمة� ،أبرزها م�شروع
م�صفاة جازان والمرافق التابعة لها الذي تنفذه �شركة
�أرامكو ال�سعودية ،وم�شروع م�صنع الفحم البترولي
المكل�س في مدينة الجبيل ال�صناعية ،وم�شروع تو�سعة
فروع محالت �سوبر ماركت بنده في جدة ،وم�شروع
�صالة عر�ض لل�سيارات في مكة المكرمة� ،إ�ضافة �إلى
م�شروع مركز ال�شرق الأو�سط لالعتمادية والكفاءة
التابع ل�شركة �شلمبرجير دويل العربية ال�سعودية .وفي
الأ�سواق الإقليمية بدول مجل�س التعاون الخليجي ،فازت
ال�شركة بعقود لت�صنيع وتوريد منتجاتها �إلى عدد من
العمالء في كل من قطر ودبي وال�شارقة بدولة الإمارات
العربية المتحدة ،بالإ�ضافة �إلى فوزها بعقود �أخرى من
عمالء في كل من باك�ستان وبنغالدي�ش.
وباعتبارها مورد ًا معتمد ًا لدى العديد من ال�شركات
الكبرى في المملكة العربية ال�سعودية وقطر والإمارات
العربية المتحدة� ،إلى جانب اعتمادها لدى هيئة
التقيي�س لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،ف�إن
ال�شركة في و�ضع جيد للغاية بما ي�ضمن لها مزيد ًا من
النمو والأرباح في الم�ستقبل.

شركة مكونات البناء

تعد �شركة مكونات البناء �أكبر مورد للألواح المح�صورة
( )sandwich panelsالعازلة للحرارة في المملكة
العربية ال�سعودية .وتقوم بت�صدير منتجاتها �إلى كل
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ودول مجل�س
التعاون الخليجي ،والدول الآ�سيوية .وعلى الرغم من
ظروف الأ�سواق المتقلبة� ،إال �أن ال�شركة فازت خالل
العام بعدد من العقود المهمة ،كان �أبرزها من �شركة
�أمانة ال�سعودية للمقاوالت ،و�شركة بمكو العربية
للمقاوالت ،وم�ؤ�س�سة النجر�س للتجارة والمقاوالت،
�إ�ضافة �إلى طلبيات خا�صة لمطار جدة الدولي.
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وعلى مدى ال�سنوات الما�ضية ،ح�صلت �شركة مكونات
البناء على جميع ال�شهادات ذات ال�صلة ب�أن�شطتها
ومنتجاتها ،وذلك ل�ضمان التزامها ب�أعلى معايير
الجودة العالمية ،حيث كان �آخرها �شهادة الأيزو
 14001لنظم الإدارة البيئية ،التي تمثل �إنجاز ًا بارزاً
لل�شركة في �إطار االلتزام بالمعايير البيئية الوطنية
والعالمية.
وفي عام  ،2015وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع
مجموعة با�سا�سير ( ،)Bacacier Groupوهي مجموعة
فرن�سية متخ�ص�صة في �إنتاج المواد التي ُت�ستخدم في
ك�ساء واجهات المباني وال�صفائح المعدنية للمباني
ال�صناعية ،وذلك لتوزيع نظام ال�صفائح المعدنية
الخا�ص بمجموعة با�سا�سير في دول مجل�س التعاون
الخليجي.

شهدت شركة الزامل لإلنشاءات
ً
ً
ملحوظا في
ارتفاعا
الحديدية
إيراداتها مقارنة بالعام السابق
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قطاع الحديد
(تتمة)

شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية

�شهدت �شركة الزامل للإن�شاءات الحديدية ارتفاع ًا
ملحوظ ًا في �إيراداتها خالل عام  2015مقارنة بالعام
ال�سابق .ويعود ذلك بدرجة كبيرة �إلى تو�سيع �أن�شطة
وخدمات ال�شركة لت�شمل قطاعات �أعمال جديدة
والتركيز على تنفيذ الم�شاريع المتكاملة� ،إلى جانب
حفاظ ال�شركة الم�ستمر على �سمعتها المتم ّيزة فيما
يخ�ص الدقة والجودة في العمل وااللتزام بالمواعيد
المحددة ال�ستكمال م�شاريع العمالء.
وقد فازت ال�شركة بعدد من العقود والم�شاريع الجديدة
�أبرزها م�شروع المجمع التجاري الجديد الذي تنفذه
�شركة عقارات الخليج في حي الفي�صلية بالدمام،
وم�شروع تو�سعة م�صنع �شركة زجاج جارديان ال�سعودية
الدولية في مدينة الجبيل ال�صناعية بنظام ت�سليم
المفتاح ،وم�شروع مركز �أ�سواق التميمي الجديد بحي
الراكة في الخبر ،وم�شروع �إن�شاء م�ستودع ال�شركة
العالمية للأنابيب في الجبيل ،وم�شروع �إن�شاء معر�ض
“�أرامكو ال�سعودية” الجديد في قرية الجنادرية الثقافية
�شمال �شرقي الريا�ض� ،إ�ضافة �إلى م�شروع �إن�شاء
الم�صنع الجديد لخزانات المياه التابع ل�شركة الزامل
للتجارة وال�صناعة والنقل في جدة.
وخالل العام ،ا�ستكملت ال�شركة �أعمالها في العديد من
الم�شاريع في مختلف �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية،
من بينها المرحلة الثانية من م�شروع مجمع رابغ لتكرير
المواد البترولية و�إنتاج البتروكيماويات ،وم�شروع
م�صفاة ينبع للت�صدير ،وم�شروع م�صنع اللدائن التابع
ل�شركة الجبيل للبتروكيماويات ( كيميا ) في مدينة
الجبيل ال�صناعية.

واصلت شركة الزامل للحديد
مصر نموها في السوق المحلي
واألسواق اإلقليمية األخرى في
القارة األفريقية
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شركة الزامل للحديد مصر

وا�صلت �شركة الزامل للحديد م�صر نموها في ال�سوق
المحلي والأ�سواق الإقليمية والدولية الأخرى خالل
عام  ،2015كما �سجلت ارتفاع ًا في كل من الإيرادات
وحجم الإنتاج وال�شحناتُ .ويعد ذلك �إنجاز ًا كبير ًا،
ال�س ّيما بالنظر �إلى الو�ضع االقت�صادي ال�سائد في
م�صر وكذلك في بع�ض الأ�سواق الرئي�سية الأخرى
لل�شركة.
وقد ا�ستكملت ال�شركة خالل العام العديد من العقود
والم�شاريع في م�صر ،كان �أبرزها م�شاريع �إن�شاء مرافق
ت�صنيعية جديدة في كل من مدينة ال�سادات ومدينة
ال�ساد�س من �أكتوبر� .أما في الأ�سواق الخارجية ،فقد
ح�صدت الأن�شطة الت�سويقية لل�شركة في مختلف �أنحاء
القارة الأفريقية نتائج ممتازة في عام  ،2015حيث
فازت ال�شركة بطلبيات جديدة لم�شاريع متنوعة في
عدد من الدول مثل �أنغوال والجزائر وال�سنغال وتنزانيا.
و�شملت �أبرز العقود التي فازت بها ال�شركة طلبيات
تتعلق بم�صنع في تنزانيا ،وم�ستودعات في كل من
نيجيريا و�إثيوبيا وغانا وموزمبيق وزامبيا.

ول�ضمان التزامها بمعايير ال�صحة وال�سالمة المهنية
والبيئة ،ح�صلت �شركة الزامل للحديد الهند في �أواخر
العام  2014على �شهادتي الأيزو  14001لنظام �إدارة
البيئة و “ ”OHSAS 18001لنظام �إدارة ال�صحة
وال�سالمة المهنية.
شركة الزامل للحديد فيتنام

عقب التراجع في حجم الأعمال الذي واجهته �شركة
الزامل للحديد فيتنام في العام الما�ضي� ،شهدت
ال�شركة في عام  2015ارتفاع ًا كبير ًا في كل من حجم
الإنتاج وال�شحنات بن�سبة  %23و  %15على التوالي
مقارنة بالعام ال�سابق ،وقد انعك�س ذلك �أي�ض ًا في نمو
الإيرادات ب�شكل ملحوظ ،وهو ما ُيعد �إنجاز ًا كبير ًا
بالنظر �إلى التباط�ؤ الكبير الذي ت�شهده اقت�صادات دول
جنوب �شرق �آ�سيا.

شركة الزامل للحديد الهند

وا�صلت �شركة الزامل للحديد الهند نجاحها في
عام  ،2015حيث ارتفعت �إيراداتها ب�شكل ملحوظ
مقارنة بالعام  .2014و ُيعزى الف�ضل في تحقيق هذه
الإنجازات ب�شكل �أ�سا�سي �إلى زيادة التوعوية بمنتجات
وخدمات ال�شركة في مختلف �أنحاء الهند نتيجة
للمبادرات الت�سويقية التي قامت بها ال�شركة على
نطاق وا�سع ،ف�ض ًال عن التزام ال�شركة بتحقيق الأداء
العالي في الت�صنيع والإنتاج بما يلبي با�ستمرار توقعات
العمالء والموا�صفات ال�صناعية المحددة.
وت�ضمنت الم�شاريع المحلية التي فازت بها ال�شركة
خالل العام في مختلف �أنحاء الهند ،م�صانع ،ومحطات
توليد الطاقة ،وم�ستودعات ،ومعمل للأرز ،ومحطة
�شحن الحاويات وغيرها .وفي الأ�سواق الخارجية ،فازت
ال�شركة بمجموعة من الطلبيات �شملت طلبيتين من
كل من النيبال و�سريالنكا تتعلق ب�إن�شاء م�ستودعات،
وطلبية خا�صة بمحطة لتوليد الكهرباء في ال�سنغال،
وطلبية لم�صنع في �سريالنكا ،وطلبية لقاعة �إنتاج في
الكونغو� ،إ�ضافة �إلى طلبية خا�صة بم�صنع للإ�سمنت في
ر�أ�س الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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قطاع الحديد
(تتمة)

وفي فيتنام ،فازت ال�شركة بعدد من العقود والم�شاريع
المهمة �أبرزها طلبية خا�صة لم�صنع تابع ل�شركة “Gain
 ،”Luckyوعقد كبير لت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب
مبان حديدية �سابقة الهند�سة لم�شروع م�صفاة “نغي
ٍ
�سون” لتكرير النفط .كما ت�ضمنت العقود والطلبيات
الأخرى توريد منتجات ال�شركة �إلى عدد من الم�صانع
والم�ستودعات ،ومركز للمعار�ض ،ومركز للتجارة،
و�صالة عر�ض ،وم�شروع لإنتاج ال�سكر.
وفي الأ�سواق الخارجية ،فازت ال�شركة خالل العام

بعقد جديد من �شركة “تكنيكا�س ريونيدا�س ماليزيا”

ومبان حديدية للحزمة “”3
لتوريد هياكل �إن�شائية ٍ
من م�شروع تطوير مجمع التكرير والبتروكيماويات
المتكامل بمدينة بنجيرانج في ماليزيا� ،إ�ضافة �إلى
فوزها بعقد لم�شروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
با�ستخدام الطاقة الحرارية في الفلبين ،وعقد �آخر
لم�شروع م�صنع لإنتاج مادتي الأمونيا واليوريا الذي
تنفذه �شركة “ ”Adhi Karyaفي �إندوني�سيا .كما �شملت
مبان
�أبرز العقود والطلبيات الأخرى ت�صنيع وتوريد ٍ
حديدية ومنتجات حديدية متنوعة لم�شاريع �إن�شاء
م�ستودعات وم�صانع لعدد من العمالء في كل من
تايالند وكمبوديا والفلبين وم�صر.
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مجموعة منتجات الحديد الصناعي
شركة الزامل للهياكل اإلنشائية الفوالذية

تقوم �شركة الزامل للهياكل الإن�شائية الفوالذية
ب�إنتاج وتوريد الهياكل الإن�شائية الحديدية ،والهياكل
الداعمة للأنابيب ،والمن�صات الحديدية الأخرى
لمختلف ال�شركات العاملة في �صناعات النفط والغاز
والبتروكيماويات والمعادن.
في عام  ،2015ارتفعت �إيرادات ال�شركة بن�سبة %5

مقارنة بنف�س الفترة من العام  ،2014كما ارتفع
حجم الإنتاج بن�سبة  %7عن العام ال�سابق ليتجاوز
 46,000طن متري.
وقد ا�ستكملت ال�شركة �أعمالها خالل العام 2015

في عدد من الم�شاريع المهمة �أبرزها م�شروع م�صنع
“�أ�سود الكربون وفحم الأنود البترولي”� ،أحد م�شتقات
البتروكيماويات ،في مدينة الروي�س ب�أبوظبي ،وم�شروع
معمل الغاز في الخفجي ،وم�شروع م�صفاة الألومينا
التابعة ل�شركة معادن في مدينة ر�أ�س الخير بالمنطقة
ال�شرقية من المملكة العربية ال�سعودية .و�شملت �أبرز
العقود والم�شاريع التي فازت بها ال�شركة خالل عام
 2015لتوريد منتجاتها المختلفة ،الحزمة “ ”9من
م�شروع م�صفاة جازان والمرافق التابعة لها المملوكة
ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وم�شروع �إن�شاء محطة توليد
الكهرباء الرابعة ع�شرة التابعة لل�شركة ال�سعودية
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للكهرباء في الريا�ض ،وم�شروع المباني الحديدية
لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الدوائية والم�ستلزمات
الطبية في الدمام� ،إ�ضافة �إلى م�شروع الوقود النظيف
التابع ل�شركة البترول الوطنية الكويتية في الكويت.
وفي �إطار ا�ستراتيجيتها الت�سويقية القائمة على توطيد
عالقاتها مع العمالء وتعزيز ح�ضورها في الأ�سواق
الإقليمية والدولية� ،شاركت ال�شركة في ثالث فعاليات
بارزة خالل العام ،وهي الم�ؤتمر الدولي لتكنولوجيا
البترول في الدوحة ،ومعر�ض وم�ؤتمر �أبوظبي الدولي
للبترول ،ومعر�ض وم�ؤتمر الكويت للنفط والغاز.
شركة الزامل لألبراج والجلفنة

�شهدت �شركة الزامل للأبراج والجلفنة عام ًا �آخر من
النجاح في �إنتاج وتوريد الأبراج الحديدية المجلفنة
والهياكل الحديدية ال�شبكية للعديد من الم�شاريع ،ما
�أدى �إلى ارتفاع �إيراداتها عن العام .2014
و�شملت �أبرز العقود التي فازت بها ال�شركة خالل
العام لتوريد منتجاتها المختلفة ،طلبيات من كل من
�شركة مجموعة ال�شريف للمقاوالت والتنمية التجارية
القاب�ضة وال�شركة العربية لإن�شاء التمديدات الكهربائية
المحدودة ،لتوريد �أبراج وهياكل حديدية �شبكية لنقل
الطاقة ال�ستخدامها في م�شاريع خطوط نقل الطاقة
المختلفة ومحطات التوزيع الفرعية التابعة لل�شركة
ال�سعودية للكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة
العربية ال�سعودية .وقد وردت ال�شركة منتجاتها للعديد
من الم�شاريع الخا�صة بال�شركة ال�سعودية للكهرباء
والمقاولين التابعين لها ،التي تتطلب الأبراج الحديدية
المجلفنة ،والهياكل الحديدية ال�شبكية ،وهياكل دعم
المعدات والأجهزة لمحطات التوزيع الفرعية وخطوط
النقل مزدوجة الدائرة ذات الجهد الكهربائي العالي.
كما ت�سلمت ال�شركة طلبيات مماثلة �أخرى من عمالء
وعمان والإمارات العربية المتحدة.
في كل من الكويت ُ
وقد ا�ستكملت ال�شركة خالل العام �أحد الم�شاريع
المهمة لت�صميم وت�صنيع وتوريد  3,300طن متري
من الأبراج الحديدية المجلفنة �إلى �شركة تنمية نفط
ُعمان ح�سب الجدول الزمني المحدد ،ما �أك�سب �شركة
الزامل للأبراج والجلفنة مزيد ًا من الثقة والر�ضا لدى
عمالئها.
شركة الزامل لمعدات المعالجة

وا�صلت �شركة الزامل لمعدات المعالجة نجاحها في
العام  2015في ت�صنيع مجموعة وا�سعة من معدات

المعالجة ال�صناعية للعديد من العمالء في قطاعات
النفط والغاز والبتروكيماويات.
وقد وردت ال�شركة خالل العام بع�ض معدات المعالجة
ال�صناعية الأ�سا�سية ل�شركة �أرامكو ال�سعودية
ال�ستخدامها في م�شروع م�صفاة جازان والمرافق
التابعة لها ،لتكون من بين المعدات الأولى التي يتم
توريدها �إلى الموقع .و ُيعد ذلك �إنجاز ًا كبير ًا لل�شركة
في هذا الم�شروع الحيوي ،ال�س ّيما بعد نجاحها في
تجاوز التحديات الفنية خالل عمليات الت�صنيع ،ما �أدى
�إلى توريد المعدات المطلوبة في الوقت المنا�سب.
وقد فازت ال�شركة خالل العام بمجموعة عقود لت�صنيع
وتوريد منتجات متنوعة من معدات المعالجة ال�صناعية
لعدد من المن�ش�آت الت�شغيلية والمرافق ال�صناعية،
خا�صة تلك التابعة لكل من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
و�شركة �أرامكو ال�سعودية.
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة الم�شاريع ال�صناعية
تقوم �شركة الزامل لفح�ص و�صيانة الم�شاريع
ال�صناعية بتنفيذ عقود وخدمات ال�صيانة على المديين
الطويل والق�صير للمرافق الت�صنيعية المختلفة
با�ستخدام القوى العاملة الماهرة لديها والموارد
الأخرى ال�ضرورية ،وذلك للتقليل قدر الإمكان من
توقف العمليات الت�شغيلية في مرافق العمالء.
وفي عام  ،2015ارتفعت �إيرادات ال�شركة مقارنة
بالفترة نف�سها من العام ال�سابق ،نتيجة ال�ستكمال
الأعمال المحددة في عقود ال�صيانة من �شركتي �أرامكو
ال�سعودية و�سابك ،بالإ�ضافة �إلى فوزها بعقد جديد
مدته ثالث �سنوات من �شركة مرافق الكهرباء والمياه
بالجبيل وينبع ( مرافق ) للقيام ببع�ض �أعمال الت�صنيع
واللحام المتعلقة ب�إ�صالح و�صيانة المعدات ال�صناعية
الثابتة ،ف�ض ًال عن تنفيذها �أعمال �صيانة �أخرى في
م�شروع بترو رابغ ،وهو م�شروع م�شترك بين “�أرامكو
ال�سعودية” و “�سوميتومو كيميكال” اليابانية.
كما �أنجزت ال�شركة �أعمالها في �أحد الم�شاريع
الرئي�سية وذلك خالل فترة �إغالق مجمع �شركة ينبع
الوطنية للبتروكيماويات ( ين�ساب ) لإجراء �أعمال
ال�صيانة ،حيث قامت ال�شركة ب�إ�صالحات فنية كبيرة
و�ضرورية في فترة زمنية محدودة ،والتي تم �إنجازها
بنجاح في  30يوم ًا بم�ساعدة طاقم فني متكامل يت�ألف
من  175عام ًال متخ�ص�ص ًا و� 20آلة لحام يعملون في
الموقع على مدار ال�ساعة.
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استعراض أنشطة
وإنجازات القطاعات (تتمة)

قطاع تكييف الهواء
ُيمثل قطاع التكييف في الزامل
للصناعة شركة الزامل للمكيفات
القابضة المحدودة ،التي تعد
أكبر مورد ألجهزة تكييف الهواء
للتطبيقات والمشاريع السكنية
والتجارية والصناعية في منطقة
الشرق األوسط .ويتألف قطاع
التكييف من ثالث وحدات أعمال
رئيسية هي :وحدة المكيفات
المركزية ،ووحدة مكيفات الغرف،
والزامل كوول كير في المملكة
العربية السعودية.
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قطاع

تكييف الهواء
كان العام  2015عاماً ناجحاً �آخر لقطاع
التكييف ،حيث ارتفعت كل من الإيرادات
والأرباح الت�شغيلية مقارنة بالم�ستويات
الم�سجلة في العام ال�سابق ،ويعود ذلك
ب�شكل رئي�سي �إلى تح�سن هوام�ش الأرباح
الت�شغيلية� ،إ�ضافة �إلى الأداء الجيد لجميع
وحدات الأعمال في هذا القطاع.
وكان من �أبرز الإنجازات التي حققها قطاع
التكييف في عام  2015فوز �شركة الزامل
للمكيفات المركزية ب�أكبر عقد منفرد في
تاريخ ال�شركة ،وذلك لتوريد  80وحدة
من مبردات الطرد المركزي المبردة
بالماء بموا�صفات خا�صة (water-cooled
 )centrifugal chillersوب�سعة تبريد �إجمالية

تبلغ � 200ألف طن تبريد ،ال�ستخدامها
في المرحلة الأولى من م�شروع ال�شركة
ال�سعودية للتنمية العقارية (دار الهجرة)
في المدينة المنورة بالمنطقة الغربية من
المملكة العربية ال�سعودية.
ومن العقود البارزة الأخرى ،فوز �شركة
الزامل لخدمات التكييف والتبريد (الزامل
كوول كير) بعقد لتنفيذ الخدمات الهند�سية
والإن�شائية والأعمال الميكانيكية والتوريد
والتركيب لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق
في م�شروع مرفق �شركة «�أرامكو ال�سعودية»
لتحميل وتفريغ الكبريت الم�صهور في
مدينة الجبيل ال�صناعية ،الذي �ستنفذه �إدارة
الحماية من الحريق بال�شركة.
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قطاع تكييف الهواء
(تتمة)

من جهة �أخرى� ،شاركت �شركة الزامل للمكيفات في
فعاليات منتدى ال�شرقية الثالث للجودة ،الذي نظمه
المجل�س ال�سعودي للجودة بالتعاون مع الإدارة العامة
للتربية والتعليم في المنطقة ال�شرقية ومركز الملك
فهد بن عبدالعزيز للجودة ،تحت �شعار «مع ًا ..لبناء
عالم الجودة» .وقد قدمت ال�شركة في المنتدى ورقة
عمل بعنوان «تطبيق مبادئ نظام كايزن في القطاع
الخا�ص» ،ناق�شت فيها تجربة ال�شركة في تطبيق مبادئ
نظام كايزن ( )Kaizen Principlesللجودة.
وحدة المكيفات المركزية

�شهدت وحدة المكيفات المركزية ارتفاع ًا في
�إيراداتها في عام  2015نتيجة لفوزها بعدد من
العقود والم�شاريع البارزة من العمالء في مختلف
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�أنحاء المملكة العربية ال�سعودية .و�شملت �أبرز العقود
والم�شاريع التي فازت بها ال�شركة خالل العام ،عقد ًا
لتنفيذ الخدمات الهند�سية والإن�شائية والأعمال
الميكانيكية لأنظمة و�أجهزة التكييف في المرافق
التابعة لل�شركة ال�سعودية العربية للميثا �أكريالت
«�سماك» في الجبيل ،وعقود لتوريد �أجهزة التكييف
المختلفة لعدد من المرافق التعليمية والطبية وال�سكنية
التابعة للم�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات الحربية ،وعقد ًا
لتوريد وحدات مناولة الهواء ووحدات ملف ومروحة
التبريد لم�شروع مدينة الحجاج في المدينة المنورة،
�إ�ضافة �إلى عقد لتوريد العديد من �أجهزة ووحدات
التكييف المتنوعة لأحد الم�شاريع التابعة ل�شركة
االت�صاالت ال�سعودية.
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وخالل العام ،تم تطوير منتجات جديدة واختبارها من
قبل كل من وحدة المكيفات المركزية ووحدة المبردات
ال�ضخمة ،حيث نجحت وحدة المكيفات المركزية في
تطوير خم�سة منتجات جديدة ت�ضم وحدات تبريد
مدمجة مقاومة لالنفجار ،التي ُ�صممت خ�صي�ص ًا
لال�ستخدام في قطاعات النفط والغاز ،بالإ�ضافة �إلى
وحدات تكييف وتبريد ب�سعات تبريدية عالية ،في حين
قامت وحدة المبردات بطرح مبردات جديدة تعمل
بتقنية « »process coolingوتنتج حرارة منخف�ضة
ن�سبي ًا �أثناء الت�شغيل ،حيث ُيمكن ا�ستخدامها في
تطبيقات وا�سعة ت�شمل م�صانع خلط الخر�سانة ،وقطاع
�إنتاج ومعالجة الأغذية ،والقطاعات الطبية وغيرها.

من أبرز إنجازات قطاع التكييف
في عام  2015فوز شركة الزامل
للمكيفات بأكبر عقد منفرد في
تاريخ الشركة

وفي تطور مت�صل ،ح�صلت وحدة المكيفات المركزية
على اعتماد « »ULالعالمي �إ�ضافة �إلى اعتماد معهد
التكييف والتدفئة والتبريد الأمريكي ( )AHRIوذلك
لمطابقة �أجهزة المبردات الجديدة لل�شركة التي
تعمل بنظام التبريد الهوائي و�ضواغط الهواء اللولبية
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HVAC Sector
)(continued

قطاع تكييف الهواء
(تتمة)

( )air-cooled screw chillersمن العالمة التجارية
«كول الين» للموا�صفات العالمية ،في حين نجحت هذه
المبردات في اجتياز كافة االختبارات الخا�صة بمعهد
التكييف والتبريد الأمريكي لل�سنة الثالثة على التوالي.
وحدة مكيفات الغرف

شهد قسم الصيانة واإلصالح
والتجديد في الزامل كوول كير
ً
ً
ملحوظا في اإليرادات في
نموا
عام 2015
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حافظت وحدة مكيفات الغرف على النجاح الذي حققته
في ال�سنوات ال�سابقة ،حيث ارتفعت �إيراداتها و�أرباحها
الت�شغيلية مقارنة بالعام ال�سابق .ويعود ال�سبب الرئي�سي
في هذا التح�سن �إلى فوزها بعدد من العقود والطلبيات
المهمة لتوريد �أجهزة تكييف ،بما فيها مكيفات ال�شباك
والمكيفات المجز�أة (ال�سبليت)� ،إلى العمالء في
مختلف �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية ودول مجل�س
التعاون الخليجي .و�شملت �أبرز هذه العقود عدد ًا من
الطلبيات الكبيرة لعمالء في �سلطنة عمان ،وطلبيات
لعدد من العمالء في الجبيل� ،إ�ضافة �إلى طلبيات كبيرة
�أخرى من كل من الإدارة العامة لتعليم البنات ووزارة
الداخلية في الريا�ض.

كما ت�سلمت وحدة مكيفات الغرف �شهادات اعتماد
« »ULالعالمية لمكيفات ال�شباك والمكيفات المجز�أة
الجديدة .وفي نهاية العام� ،أجرت ال�شركة بع�ض
االختبارات الفنية ال�ضرورية على الوحدات الداخلية
للمكيفات المجز�أة.
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شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد (الزامل
كوول كير)  -قسم الصيانة واإلصالح والتجديد

�شهد ق�سم ال�صيانة والإ�صالح والتجديد في الزامل
كوول كير نمو ًا ملحوظ ًا في الإيرادات في عام .2015
و�شملت �أبرز العقود التي فازت بها الزامل كوول كير
خالل العام ،عدد ًا من عقود �صيانة �أجهزة التكييف
ل�صالح وزارات التربية والتعليم والمياه والكهرباء،

وعقد ًا لخدمات التعديل التحديثي ل�صالح ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء في الدمام .كما فازت ال�شركة بعقود
عديدة �أخرى من عدد من ال�شركات والهيئات الكبرى،
منها �شركة �أرامكو ال�سعودية ،و�سابك ،وم�ست�شفى
القوات الم�سلحة بالهدا ،و�شركة لوبريف ،و�شركة
بيب�سي كوال ،وجامعة جازان.
الزامل كوول كير  -قسم المشاريع

كان عام  2015عام ًا جيد ًا ،حيث فازت �إدارة الم�شاريع
بالزامل كوول كير بعدد من العقود البارزة .وخالل
فترة االثني ع�شر �شهر ًا ،نجحت ال�شركة في الح�صول
على عقود وطلبيات جديدة من العديد من العمالء من
مختلف �أنحاء المملكة ،بما في ذلك ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،والم�ؤ�س�سة العامة
لتحلية المياه المالحة ،و�شركة �إعمار في مدينة الملك

عبد اهلل االقت�صادية في ينبع� ،إ�ضافة �إلى عقود �أخرى
خا�صة بم�شروع ال�شركة الوطنية للميثانول (ابن �سينا)
في مدينة الجبيل ال�صناعية ،و�شركة معادن ،وم�صفاة
جازان.
الزامل كوول كير  -قسم قطع الغيار

ت�سلم ق�سم قطع الغيار في الزامل كوول كير خالل
عام  2015العديد من الطلبيات المتعلقة بالم�شاريع
المختلفة للعمالء بما فيهم �أرامكو ال�سعودية ،و�شركة
�سابك ،و�شركة معادن ،و�شركة الزيت العربية
ال�سعودية ،ووزارات ال�صحة والدفاع والطيران ،و�شركة
مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)
وغيرها.
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استعراض أنشطة
وإنجازات القطاعات (تتمة)

قطاع المواد العازلة
تعمل الزامل للصناعة في قطاع
المواد العازلة من خالل شركة
مجموعة العزل الخليجية (شركة
سعودية مساهمة مقفلة) التي
تتألف من الشركة العربية للمواد
العازلة من الفيبرجالس المحدودة،
وشركة المصنع السعودي لصناعة
الصوف الصخري ،وشركة المصنع
السعودي لعزل األنابيب .وتملك
الزامل للصناعة حصة سيطرة تبلغ
 %51من رأسمال شركة مجموعة
العزل الخليجية.
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المواد العازلة
تنتج مجموعة العزل الخليجية في م�صانعها
في الريا�ض والدمام ت�شكيلة وا�سعة من
المواد العازلة من ال�صوف الزجاجي،
وال�صوف ال�صخري ،والأنابيب المعزولة،
التي يتم ت�صنيعها وفقاً لأعلى المعايير
العالمية .وك�شركة �إقليمية رائدة في �صناعة
المواد العازلة ،تملك مجموعة العزل
الخليجية مكانة متم ّيزة لدى ال�شركات
العاملة في قطاع البناء والت�شييد في دول
مجل�س التعاون الخليجي نظراً للجودة
العالية التي تتم ّيز بها منتجات وحلول
المواد العازلة للمجموعة.

وفي عام � ،2015شهد قطاع المواد العازلة
نمواً جيداً في الإيرادات الإجمالية بزيادة
قدرها  %8,8عن العام ال�سابق ،حيث �شهدت
ال�شركات الثالث في المجموعة زيادة في
عائدات مبيعاتها خالل العام.
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الشركة العربية للمواد العازلة
من الفيبرجالس (أفيكو)

�شهدت �أفيكو في عام  2015ارتفاع ًا ملحوظ ًا في
الإيرادات مقارنة بالعام ال�سابق ،وذلك نتيجة لزيادة
�أن�شطتها في ال�سوق ال�سعودي .ومع ذلك� ،شهدت
ال�شركة انخفا�ض ًا طفيف ًا في مبيعات الت�صدير ب�سبب
الظروف االقت�صادية ال�صعبة ال�سائدة في المنطقة.
وقد ارتفع حجم الإنتاج �أي�ض ًا مقارنة بالعام ال�سابق
نتيجة لزيادة الكفاءة الت�شغيلية وبالتالي انخفا�ض
كميات المواد المهدرة ،وكذلك النتقال العمليات
الت�صنيعية من الم�صنع الأول �إلى الم�صنع الثاني
الجديد في المدينة ال�صناعية الثانية بالدمام.
و�شملت �أبرز الم�شاريع التي فازت بها ال�شركة خالل
العام ،ثالثة م�شاريع في المملكة العربية ال�سعودية تابعة
لكل من م�ؤ�س�سة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للإ�سكان
التنموي ،وم�ست�شفى الملك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث ،و�شركة جبل عمر للتطوير ،بالإ�ضافة �إلى
م�شروعين في دولة الإمارات العربية المتحدة ،الأول
لتو�سعة مركز «دبي مول» والثاني يتعلق بوحدات �سكنية
ل�شركة نفط �أبوظبي المحدودة ( اليابان ) في مدينة
الروي�س ال�صناعية ب�أبوظبي.
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وبالنظر �إلى الم�ستقبل ،فقد وقعت �أفيكو مذكرات
تفاهم مع كبار المقاولين وتجار مواد البناء ليكونوا
موردين ح�صريين لمنتجات ال�شركة من المواد العازلة.
ول�ضمان موافقة منتجاتها مع �أحدث المعايير
الدولية ،ح�صلت �أفيكو على اعتماد « »ULالدولي
لخ�صائ�ص مقاومة الحريق في منتجاتها ،بالإ�ضافة
�إلى ح�صول منتجاتها على �شهادة اعتماد مختبر

دبي المركزي .وت�سعى �أفيكو للح�صول على مزيد من
ال�شهادات واالعتمادات الدولية بما في ذلك �شهادة
« »GREENGUARDالخا�صة بالمنتجات الآمنة
وال�صديقة للبيئة من منظمة « »ULفي الواليات
المتحدة الأمريكية ،و�شعار عالمة الجودة من الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة.
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قطاع المواد العازلة (تتمة)

وكان �أحد الجوانب الأ�سا�سية للنمو في حجم الإنتاج هو
انطالق العمليات الت�صنيعية ب�شكل م�ستمر في الم�صنع
الجديد وكذلك تطوير وتقديم منتجين جديدين
للأ�سواق.
وخالل العام وقعت ال�شركة عدد ًا من العقود لتوريد
منتجاتها �إلى م�شاريع كبرى بما فيها عدد من محطات
توليد الكهرباء في كل من جنوبي جدة وال�شقيق وطريف
والق�صيم ،ومطاري جدة والريا�ض ،وجامعات في كل
من نجران ودولة الكويت ،وفلل �سكنية تابعة للحر�س
الوطني ال�سعودي ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع �أخرى في
مدينة ر�أ�س الخير ،ولمهرجان مدينة الدوحة في قطر،
وم�شاريع خا�صة بكل من �شركة بترو رابغ ،و�شركة
�أرامكو ال�سعود ّية لتكرير زيت الت�شحيم ( لوبريف ).
وقد وا�صلت ال�شركة جهودها ل�ضمان الح�صول على
ال�شهادات واالعتمادات الدولية لمنتجاتها ،بما في ذلك
اعتماد مختبر دبي المركزي ،واعتماد « »ULالدولي
من �أمريكا ،و�شهادات اعتماد « »FMالخا�صة ب�سالمة
المنتجات� ،إ�ضافة �إلى اعتمادات دول االتحاد الأوروبي.
كما جددت ال�شركة �شهادة الأيزو  9001لنظام �إدارة
الجودة.

شركة المصنع السعودي لصناعة الصوف
الصخري

�شهدت �شركة الم�صنع ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف
ال�صخري في عام  2015ارتفاع ًا في مبيعاتها
في المملكة العربية ال�سعودية وكذلك في الأ�سواق
الإقليمية ،وذلك نتيجة لتوافر منتجات �إ�ضافية من
م�صنعها في المدينة ال�صناعية بالخرج .كما ارتفعت
الكمية الإجمالية من المواد المنتجة بن�سبة كبيرة عن
العام ال�سابق.
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شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب

�شهدت �شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب نمو ًا
ملحوظ ًا في عائدات مبيعاتها مقارنة بالعام ،2014
�سواء داخل المملكة العربية ال�سعودية �أو في �أ�سواق
الت�صدير .وخالل عام  ،2015نجحت ال�شركة في الفوز
ب�أول طلبية لم�شروع «مترو الريا�ض» ،حيث تعلق ال�شركة
�أما ًال كبيرة في الح�صول على طلبيات �إ�ضافية لهذا
الم�شروع الوطني الحيوي في الم�ستقبل.

شهدت شركة المصنع السعودي
ً
ً
ملحوظا في
نموا
لعزل األنابيب
عائدات مبيعاتها في عام 2015

ولتعزيز �أعمالها في الفترة المقبلة ،ت�سعى ال�شركة
للح�صول على موافقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
كمورد معتمد لديها ،وذلك كي تتمكن من تقديم
عرو�ض العطاءات ب�ش�أن الم�شاريع الم�ستقبلية الخا�صة
بالهيئة الملكية ،في حين تم البدء بعملية تطوير منتج
جديد ل�صالح �شركة «بارتك» ال�صناعية الألمانية.
وقد قامت ال�شركة بتجديد �أو تحديث �شهادات اعتماد
كل من « »FMالخا�صة ب�سالمة المنتجات ،و «Euro
 »Heat and Powerالخا�صة بموا�صفات �أنابيب
التدفئة المركزية .كما حر�صت على االمتثال لمتطلبات
برنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف في ال�شركة.
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استعراض أنشطة
وإنجازات القطاعات (تتمة)

قطاع الصناعات
الخرسانية
تمثل شركة الربيعة والنصار
والزامل للصناعات الخرسانية
قطاع الصناعات الخرسانية بالزامل
للصناعة ،حيث تمتلك الزامل
للصناعة حصة قدرها  %50في
الشركة.
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الصناعات الخرسانية
وتملك ال�شركة �سمعة متميزة في مجال
�صناعة الخر�سانة الجاهزة والمنتجات
الخر�سانية في المملكة العربية ال�سعودية،
وخا�صة ت�صميم و�إنتاج وتركيب المباني
الخر�سانية م�سبقة ال�صنع .كما تنتج ال�شركة
�ألواح الجدران الخر�سانية ،والأعمدة
الخر�سانية م�سبقة ال�صب ،وقواعد الأعمدة
والكمرات الرابطة للأعمدة والجدران
الخر�سانية ،وبالطات الأ�سقف الم�ستوية،
والبالطات المفرغة ،وجدران الأ�سوار
الخارجية بمختلف �أنواعها� ،إ�ضافة �إلى
المنتجات الم�ستخدمة في �إن�شاء الطرق
والمنتجات الخر�سانية المتنوعة.
و�شملت �أبرز الم�شاريع التي فازت بها ال�شركة
خالل العام في المملكة العربية ال�سعودية،
موقفاً لل�سيارات ل�صالح وزارة الداخلية،

ومجمع مدار�س طويق الجديد للبنات،
وم�ست�شفى جامعة نجران ،ومبنى �صناعي في
محافظة �ضرماء قرب الريا�ض.
ول�ضمان تحقيق بيئة عمل �آمنة ومنتجة
للموظفين ،وفرت ال�شركة البرامج التدريبية
الالزمة في �أمور محددة ذات �صلة ب�ش�ؤون
ال�صحة وال�سالمة المهنية والبيئة .كما تم
تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتطويرية
لتح�سين قدرات ومهارات الموظفين� ،شملت
برامج تخطيط الموارد الم�ؤ�س�سية ،ومهارات
�إجراء المقابالت ال�شخ�صية ،وغيرها من
البرامج التدريبية الموجهة لتعزيز كفاءة
وقدرات جميع الموظفين.
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استعراض
إنجازات الخدمات
المركزية
تحرص الخدمات المركزية والمشتركة في الزامل للصناعة
على تعزيز أنشطة الشركة وضمان االستخدام الفعال للموارد
المتاحة بما يضمن حسن سير األعمال في كافة قطاعات
الزامل للصناعة .وتوفر إدارات الخدمات المركزية مواردها
وخبراتها الواسعة لتعزيز النمو والتعاون المشترك عبر كافة
ً
تماشيا مع رؤية ورسالة الشركة.
القطاعات

الحوكمة المؤسسية
ت�ؤدي الحوكمة الم�ؤ�س�سية دور ًا �أ�سا�سي ًا في �إي�ضاح
و�إر�ساء قواعد و�إجراءات �صناعة القرار وتحقيق
الم�ستوى الأمثل من الرقابة المعتدلة في منظومة العمل
المتكامل .و ُتعد الحوكمة الم�ؤ�س�سية القوية عن�صر ًا
رئي�سي ًا في القيم الأ�سا�سية للزامل لل�صناعة ،ولها
ت�أثير وا�ضح على �أ�ساليب �إدارة ال�شركة وكذلك على
الأمور المرتبطة بعالقات الم�ساهمين والمجتمعات
التي تعمل فيها ال�شركة.
وفي �إطار التزامها بقيمها الأ�سا�سية ،ت�سعى
الزامل لل�صناعة دائم ًا لإيجاد قيمة م�ضافة لجميع
الم�ساهمين على المدى الطويل .وتبرز �أهمية هذا
االلتزام في ميثاق ال�شركة ل�سلوكيات و�أخالقيات
العمل ،ومبادئ الحوكمة الم�ؤ�س�سية ،ومواثيق اللجان
الفرعية المختلفة التابعة لمجل�س الإدارة ،و�سيا�سات
الإف�صاح الخا�صة بال�شركة ،التي تهدف مجتمعة
�إلى �ضمان ال�شفافية وال�صراحة والدقة في جميع
المعلومات المن�شورة.
وباعتبارها �شركة م�ساهمة عامة ،تحر�ص الزامل
لل�صناعة على االمتثال الكامل لكافة القرارات
والتو�صيات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية في
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المملكة العربية ال�سعودية ،التي ت�سعى �إلى تعزيز
الجودة وال�شفافية وم�ستويات الإف�صاح في ال�شركات
المدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية من �أجل تحقيق
بيئة عمل واقعية وموثوقة لم�ساعدة الم�ستثمرين في
اتخاذ قرارات ا�ستثمارية �سليمة.
وتلتزم الزامل لل�صناعة التزام ًا كام ًال بما ي�ضمن
و�ضوح جميع الإجراءات التي تتخذها ال�شركة وكذلك
في الك�شف عن كل الحقائق المادية ،التي يتحمل
مجل�س الإدارة الم�س�ؤولية الكاملة عن تطبيقها ومتابعتها
با�ستمرار .كما يتحمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�س�ؤولية
عن االلتزام التام بق ّيم و�سيا�سات ال�شركة وتطبيق
مبادئ الحوكمة الر�شيدة في جميع جوانب العمل.
وفي هذا ال�ش�أن يقوم مجل�س الإدارة ب�إجراء تقييم
�شامل لأداء ال�شركة كل عام ،والت�أكد من المحافظة
على التوازن المنا�سب بين اال�ستراتيجيات المحددة
لل�شركة والأداء الت�شغيلي والمالي ،والإ�شراف على �إدارة
المخاطر والرقابة الداخلية وحماية �أ�صول ال�شركة،
ف�ض ًال عن متابعة تنفيذ الخطط الحالية لمجل�س الإدارة
والم�س�ؤولين في ال�شركة.
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إدارة المراجعة الداخلية
تتمثل مهمة �إدارة المراجعة الداخلية في تقديم �آراء
م�ستقلة ومو�ضوعية لل�شركة ب�ش�أن الق�ضايا المتعلقة
ب�إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة� ،إ�ضافة �إلى
دورها الفعال ودعمها المتوا�صل لجميع قطاعات
الزامل لل�صناعة في تحقيق الأهداف اال�ستراتيجية
لها .كما تقوم الإدارة بمراجعة وتقييم ال�ضوابط
الإدارية والخطط والإجراءات المعتمدة من قبل
ال�شركة لتوجيه �أن�شطتها ،وتوفير المعلومات الالزمة
للإدارة لتمكينها من التحكم على نحو فعال ب�أ�صول
وعمليات قطاعات ال�شركة� ،إ�ضافة �إلى تقديم
اال�ست�شارات والتو�صيات الم�ستقلة والمو�ضوعية بهدف
دعم المديرين التنفيذيين لتح�سين فاعلية �آليات
�إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

تُ عد الحوكمة المؤسسية القوية
ً
ً
رئيسيا في القيم األساسية
عنصرا
للزامل للصناعة

وفي �إطار �أداء واجباتها ،تقوم �إدارة المراجعة
الداخلية بالتوا�صل المبا�شر مع الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ومجل�س الإدارة وهي م�س�ؤولة �أمامهم ،في
حين ترفع الإدارة تقاريرها �أربع مرات خالل ال�سنة
�إلى لجنة المراجعة.
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استعراض إنجازات
الخدمات المركزية
(تتمة)

وب�شكل عام ،تقرر �إدارة المراجعة الداخلية مدى
مالئمة وفعالية �أمور الحوكمة و�إدارة المخاطر
والرقابة الداخلية في ال�شركة ،وتحديد �أي تعار�ض
�أو اختالفات بهذا ال�ش�أن ومناق�شتها ب�شكل مبا�شر
مع الإدارة ،ف�ض ًال عن تقديم المقترحات والتو�صيات
الكفيلة بالتح�سين والتطوير ورفع م�ستوى الأداء في
مختلف قطاعات ال�شركة.
وقد قامت �إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2015

با�ستعرا�ض ومراجعة العمليات الخا�صة ب�أن�شطة
كافة قطاعات الزامل لل�صناعة ،حيث �أجرت 65
عملية تدقيق ومراجعة للح�سابات المالية والت�شغيلية
وقدمت التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ،والتي تم اعتمادها
من قبل الإدارة و�إحالتها �إلى الموظفين المعنيين
لتنفيذها .وت�ضمنت التو�صيات التي تم تنفيذها خالل
العام خف�ض التكاليف ،وتعزيز الرقابة الداخلية على
المواد والأ�صول الثابتة ،وتح�سين الكفاءة الت�شغيلية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تلعب �إدارة المراجعة الداخلية
دور ًا �إداري ًا وا�ست�شاري ًا في عملية �إعداد �سيا�سات
ال�شركات ،وتقديم الم�ساعدة والتو�ضيحات الالزمة
ب�ش�أن بال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية
والعقود والمجاالت الأخرى المهمة في كافة قطاعات
الزامل لل�صناعة.
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وثمة وظيفة حيوية �أخرى لإدارة المراجعة الداخلية
وهي تعزيز المعرفة ب�أهمية الرقابة الإدارية
وا�ستعرا�ض الدور المحوري والمهم لإدارة المراجعة
الداخلية في المن�ش�أة ،وذلك من خالل تنفيذ البرامج
التدريبية ب�صورة م�ستمرة ،وعقد الندوات التي تعزز
�أ�ساليب الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات االحتيال
المالي ،وتعزيز الثقافة الإدارية والقانونية التي
تحمي نزاهة جميع العمليات التجارية .كما ت�سعى
�إدارة المراجعة الداخلية �إلى تحقيق �أق�صى قدر
من التطوير المهني لجميع العاملين فيها وتح�سين
كفاءاتهم ومهاراتهم الوظيفية .وفي هذا ال�ش�أن تم
ت�سجيل عدد من المراجعين في دورات تطويرية
متقدمة في المملكة العربية ال�سعودية وخارجها.
لقد �أثبتت تو�صيات �إدارة المراجعة الداخلية ب�شكل
ملحوظ مدى �أهميتها وفعاليتها لقطاعات الزامل
لل�صناعة في خف�ض التكاليف ،وتعزيز الرقابة
على المخزون والأ�صول الثابتة ،وتح�سين الكفاءة
الت�شغيلية ،و�ضمان تحقيق فهم �أف�ضل لمفهوم
و�أ�ساليب الرقابة الداخلية لدى الم�س�ؤولين في مختلف
الم�ستويات التنظيمية.

التقرير السنوي 2015

الشؤون القانونية
تت�ضمن الم�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة ال�ش�ؤون القانونية
تقديم الم�شورة القانونية لكافة ال�شركات ووحدات
الأعمال في الزامل لل�صناعة� ،إلى جانب معالجة
مختلف الأمور القانونية اليومية لل�شركة ومتابعة كافة
الم�سائل القانونية مع الجهات المعنية بما ي�ضمن
امتثال كافة قطاعات ال�شركة للقوانين والت�شريعات
المعمول بها في مختلف البلدان التي تعمل فيها ال�شركة
حول العالم .وكما هو الحال في ال�سنوات الما�ضية،
�شهدت �إدارة ال�ش�ؤون القانونية ن�شاط ًا كبير ًا فيما
يتعلق ب�إدارة المخاطر القانونية في جميع وحدات
الأعمال بال�شركة ،ف�ض ًال عن المراجعة الدقيقة للعقود
واالتفاقيات المختلفة.
وي�شمل الدعم الذي تقدمه الإدارة لقطاعات ال�شركة
المراجعة القانونية للوثائق المتنوعة بما في ذلك
العقود التجارية ،ومذكرات التفاهم ،واالتفاقيات
الخا�صة بالوكاالت والتوزيع ،واتفاقيات ال�سرية
وعدم الإف�صاح وغيرها .كما تقوم �إدارة ال�ش�ؤون
القانونية ب�إعداد وتعديل االتفاقيات الخا�صة بمجل�س
�إدارة ال�شركة وال�شركاء ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة،
والوكاالت القانونية المختلفة ،وتقديم الم�شورة
القانونية ب�ش�أن �إعادة هيكلة ال�شركات �أو ت�صفيتها وغير
ذلك من الأمور القانونية.
وت�ضمنت �أبرز �أن�شطة �إدارة ال�ش�ؤون القانونية خالل
عام  ،2015تعديل �سيا�سة ال�صيانة وال�ضمان لقطاع
التكييف من �أجل تلبية متطلبات وزارة التجارة
وال�صناعة في المملكة واللوائح الخا�صة بالهيئة
ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة .كما �أولت
الإدارة اهتمام ًا خا�ص ًا بمتابعة ت�سجيل العالمات
التجارية الجديدة وال ُمجدّدة لدى الجهات الر�سمية
المعنية.

الموارد البشرية
وا�صلت الزامل لل�صناعة في العام  2015ا�ستراتيجيتها
الهادفة �إلى توفير فر�ص عمل متنوعة في كافة
قطاعات ال�شركة وتح�سين بيئة العمل وتنمية الكفاءات
الب�شرية لديها ،وذلك بهدف جعل الزامل لل�صناعة
ّ
المف�ضل .وفي هذا الإطار �شهدت �إدارة
مكان العمل
ً
ً
الموارد الب�شرية ن�شاطا ملحوظا خالل العام ل�ضمان
توفر الموارد والكفاءات الب�شرية المطلوبة لل�شركات
ووحدات الأعمال في الزامل لل�صناعة ،حيث تم �أتمتة
عمليات التوظيف ب�شكل كامل با�ستخدام برنامج �أوراكل

تاليو ( ،)Oracle Taleoوتحديد المواهب المتميزة
داخل القوى العاملة الحالية كجزء من عملية تخطيط
التعاقب الوظيفي� ،إ�ضافة �إلى متابعة تطوير برنامج
تنمية المهارات القيادية لأربعة م�ستويات من القيادة
بهدف توفير فر�ص متميزة للأفراد ذوي الأداء العالي
�أو الإمكانات العالية �سواء �أولئك العاملين في منا�صب
�إدارية و�إ�شرافية �أو الموجودين �ضمن قائمة الكفاءات
الم�ؤهلة في الزامل لل�صناعة.
وفي �إطار الجهود الم�ستمرة التي تبذلها ال�شركة
لتوطين الوظائف في مختلف قطاعاتها� ،شاركت الزامل
لل�صناعة خالل العام في عدد من لقاءات التوظيف
�أبرزها معر�ض وملتقى «وظائف  ،»2015الذي نظمته
غرفة ال�شرقية تحت رعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز� ،أمير المنطقة ال�شرقية،
بالإ�ضافة �إلى ا�ستعرا�ض الفر�ص الوظيفية المتاحة
في قطاعات ال�شركة لطالب وخريجي جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن خالل فعاليات «اليوم المفتوح
للتوظيف».
وفي نهاية العام  ،2015بلغ �إجمالي عدد العاملين في
قطاعات الزامل لل�صناعة نحو  11,449موظف ًا ،بما
فيهم المواطنات ال�سعوديات ،وذلك بانخفا�ض قدره
 %2,3مقارنة بالعام ال�سابق ،في حين ارتفع عدد
المواطنين ال�سعوديين العاملين في ال�شركة بن�سبة
 %25عن العام ال�سابق بما ي�ضمن تحقيق ن�سبة �سعودة
�شاملة قدرها  %22,7ب�شكل مت�سا ٍو بين القطاعات
الرئي�سية للزامل لل�صناعة ،ما ي�ؤكد امتثال ال�شركة
لمتطلبات و�أهداف برنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف.
وفي �إطار دعم �سيا�سات توطين الوظائف بال�شركة ،قام
مدير عام �صندوق تنمية الموارد الب�شرية بزيارة خا�صة
للزامل لل�صناعة لمناق�شة وم�ساندة برامج و�أن�شطة
توطين الوظائف في ال�شركة.
ولتلبية احتياجات تطوير وتدريب الموظفين ،نفذت
�إدارة الموارد الب�شرية خالل العام  49دورة تدريبية
على مدى � 206أيام ،منها  37دورة خارجية و 12
دورة داخل ال�شركة .كما قامت الإدارة ب�إجراء
مراجعة ر�سمية للمواهب والكفاءات الوظيفية في
ال�شركة ،حيث تم ا�ستعرا�ض  498من�صب ًا وظيفي ًا
مهم ًا لمراجعة معدالت اال�ستنزاف في العمل وعملية
تخطيط التعاقب الوظيفي.

استعراض إنجازات الخدمات المركزية | 45

استعراض إنجازات
الخدمات المركزية (تتمة)
من ناحية �أخرى ،يعتبر و�ضع �أهداف محددة للأداء
بين الموظفين جزء ًا ال يتجز�أ من �أن�شطة �إدارة الموارد
الب�شرية في الزامل لل�صناعة منذ �سنوات عديدة .وفي
عام  ،2015تلقى �أربعة ع�شر موظف ًا متميز ًا �شهادات
وجوائز تكريمية لتجاوزهم الأهداف التي و�ضعتها
الإدارة على مدى خم�س �سنوات ،في حين كرمت
الإدارة  204موظفين لتحقيقهم �إنجاز ًا مماث ًال على
مدى عامين متتاليين .وتما�شي ًا مع الخطط والبرامج
اال�ستراتيجية لل�شركة لتعزيز اال�ستثمار في ر�أ�س المال
الب�شري� ،أطلقت �إدارة الموارد الب�شرية برنامج الزامل
لل�صناعة لإدارة المواهب لعام  ،2015وذلك لتحديد
الموظفين ذوي الأداء العالي وكذلك الموظفين ذوي
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الإمكانات العالية في جميع وحدات الأعمال ومن
مختلف الم�ستويات الوظيفية في الزامل لل�صناعة.
و ُيعد التنوع �أحد الجوانب الرئي�سية في خطة �إدارة
الموارد الب�شرية ،ومن هذا المنطلق �سعت الزامل
لل�صناعة للتعاون والعمل مع �شبكة �أ�صحاب الأعمال
والإعاقة ( قادرون ) لتعزيز عملية توظيف الأِ�شخا�ص
ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات ال�شركة ،ليكونوا
�أع�ضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية .وفي
الوقت نف�سه ،نظمت الإدارة ندوات توعوية للم�س�ؤولين
والمديرين في مختلف وحدات الأعمال بال�شركة حول
�أ�ساليب التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في مكان
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العمل .وبالتالي ح�صلت ال�شركة على �شهادة «موائمة»
التي تعتبر اعتراف ًا ر�سمي ًا ب�إنجازات المن�ش�أة وجهودها
لت�صبح بيئة عمل مواءمة لتوظيف الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،حيث نجحت الزامل لل�صناعة في تحقيق
ن�سبة تقييم عالية بلغت  %42مقابل الحد الأدنى
المطلوب وهو .%15
وفي �إطار جهودها الم�ستمرة لتح�سين بيئة العمل
وتعزيز الروابط بين الموظفين من خالل تنظيم
الأن�شطة والفعاليات غير الر�سمية المتنوعة� ،شارك
موظفو الزامل لل�صناعة في المهرجان الريا�ضي
ال�سنوي لعام  ،2015وكذلك في عدد من الم�سابقات
الريا�ضية بين فرق الموظفين من مختلف وحدات
الأعمال في قطاعات ال�شركة ،بما في ذلك بطوالت
البولينج ،وكرة ال�سلة ،وكرة القدم ،والكريكت .كما
نظم عدد من قطاعات الزامل لل�صناعة حفالت �إفطار
جماعية للموظفين خالل �شهر رم�ضان المبارك ،وذلك
في �إطار حر�صها على العالقات االجتماعية وتعزيز قيم
الترابط بين من�سوبيها.

التدريب والتطوير
�إن توفير البرامج التدريبية والتطويرية ذات الجودة
العالية للموظفين هو �أحد ال�سمات الرئي�سية لنجاح
�أعمال الزامل لل�صناعة على مدى ال�سنوات العديدة
الما�ضية .ول�ضمان ا�ستمرار تقديم هذه البرامج
التدريبية والتطويرية المتخ�ص�صة ،تم ت�أ�سي�س معهد
الزامل العالي للتدريب ال�صناعي ،حيث توا�صلت
خدمات التدريب واال�ست�شارات التي ي�ضطلع بها
المعهد خالل عام  .2015وقد ح�صل المعهد على
االعتماد الأكاديمي لبرامج الدبلوم والبرامج الفنية
الأخرى المتخ�ص�صة لديه من عدد من الم�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية ،كان �آخرها اعتماد المجل�س الوطني
البريطاني المتحانات ال�سالمة وال�صحة المهنية
(.)NEBOSH - UK
وي�سمح االعتماد الأخير للمعهد بتقديم برنامجين
تدريبيين جديدين هما « ،»IGC-NEBOSHال�شهادة
الدولية العامة في ال�صحة وال�سالمة المهنية،
و« ،»IOGC-NEBOSHال�شهادة الفنية الدولية
لل�سالمة الت�شغيلية في النفط والغاز ،حيث يوجد
طلب متزايد على هاتين ال�شهادتين من قبل ال�شركات
العاملة في المملكة العربية ال�سعودية .ويجري حالي ًا
الإعداد لتقديم هذه البرامج التدريبية المتخ�ص�صة
خالل العام المقبل.

وفي الوقت نف�سه ،وا�صل المعهد تقديم الدورات
والبرامج التدريبية لموظفي قطاعات الزامل لل�صناعة
وكذلك لمن�سوبي العديد من ال�شركات والم�ؤ�س�سات
الوطنية الكبرى في المملكة ،الذين بلغ عددهم نحو
خم�س ع�شرة من�ش�أة ،بزيادة ملحوظة عن العام ال�سابق.
و�ضمن قطاعات الزامل لل�صناعة ،يوفر المعهد
مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخ�ص�صة
للموظفين ال�سعوديين ال ُمعينين حديث ًا لدى �شركات
الزامل لل�صناعة ،وذلك بهدف تمكينهم من الح�صول
على �شهادات الدبلوم المعتمدة من الم�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني والمهني في عدد من التخ�ص�صات
الفنية التي ت�شمل تقنية اللحام والتف�صيل ،وتقنية
التبريد والتكييف ،وتقنية الت�صنيع والإنتاج وغيرها.
وخالل العام قدم المعهد دورات تدريبية متخ�ص�صة
في مجال التبريد والتكييف لموظفي �شركتي الزامل
للمكيفات وكوول كير وعمالئهما بما فيهم من�سوبي
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
وقد و َّقع المعهد اتفاقية جديدة مدتها عام قابلة
للتجديد مع �شركة �شلمبرجير ال�شرق الأو�سط وذلك
لتدريب  40موظف ًا �إ�ضافي ًا من من�سوبي ال�شركة في
مجال تقنية �ضخ النفط و�صيانة الآبار .وي�أتي ذلك
بعد االحتفال بتخريج الدفعة الأولى من متدربي
ال�شركة ،حيث ح�صل نحو  60متدرب ًا على �شهادات
الدبلوم في تقنية خدمات حقول النفط خالل
العام الما�ضي .كما وقع المعهد اتفاقية تدريب مع
�شركة المقاوالت الوطنية المحدودة لتدريب  50من
الموظفين ال�سعوديين الجدد بال�شركة �ضمن برنامج
توطين الوظائف الفنية فيها .وخالل العام نفذ المعهد
دورات تدريبية تخ�ص�صية في مجال تقنية التبريد
والتكييف لعدد من موظفي �إدارة الإن�شاء وال�صيانة
بوزارة الدفاع في المملكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إلى عدد �آخر من من�سوبي م�ست�شفى الملك فهد
التخ�ص�صي في الدمام.
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و�إلى جانب البرامج التدريبية للمعهد ،تعقد
�شركة الزامل للمكيفات با�ستمرار دورات تدريبية
متخ�ص�صة وور�ش عمل فنية لموظفي المقاولين
والعمالء التي تجمع بين التدريب النظري والعملي،
وذلك بهدف تطوير المعرفة وتح�سين المهارات
الفنية لدى الموظفين والمهند�سين الذين يعملون في
مختلف المجاالت الفنية في ال�شركات الوطنية.

تقنية المعلومات
خالل ال�سنوات الأربع الما�ضية� ،شهدت بيئة تقنية
المعلومات في الزامل لل�صناعة تح�سينات وتطورات
كبيرة من �أجل �ضمان قدر �أكبر من التن�سيق بين
جميع وحدات الأعمال بال�شركة .وي�ضمن اال�ستثمار في
التقنيات الحديثة النا�شئة ا�ستفادة الزامل لل�صناعة
محلي ًا من الفر�ص الكبيرة والمهمة التي تحدث على
ال�صعيد العالمي ،وذلك بهدف تحقيق التقارب ال�سل�س
بين تقنية المعلومات والتقنيات الت�شغيلية الم�ستخدمة
في قطاعات ال�شركة.
وقد تم تحقيق الأهداف التقنية المرجوة من توحيد
نظام تخطيط الموارد الم�ؤ�س�ساتية ،وبالتالي توحيد
العمليات الخا�صة بالأعمال عبر �شركات الزامل
لل�صناعة في كل من المملكة العربية ال�سعودية
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والإمارات العربية المتحدة .عالوة على ذلك ،تم
تطبيق  17من التطبيقات المعتمدة على تقنيات
الحو�سبة ال�سحابية ( )cloud computingعلى م�ستوى
ال�شركة بما في ذلك ا�ستكمال عملية ترقية خدمات
البريد الإلكتروني �إلى الحو�سبة ال�سحابة .وهذا ي�ضمن
حفاظ الزامل لل�صناعة على بيئة هجينة وتعاونية،
الأمر الذي ُيعد مهم ًا للغاية لم�ستقبل ال�شركة وقدرتها
الم�ستمرة على تحقيق التم ّيز التجاري.
وعقب �إطالق نظام «�إدارة عمليات الأعمال»
()Enterprise Business Process Management

في �إدارة تقنية المعلومات في عام  ،2013تم �إحراز
تقدم ًا كبير ًا في تحديد وتح�سين العمليات الت�شغيلية
المختلفة.
وت�سعى الزامل لل�صناعة في المرحلة المقبلة لتقديم
المزيد من مبادرات «التحول الرقمي» لت�شمل نظم
الت�صنيع والأجهزة الذكية ،وتبني مفهوم «�إنترنت
الأ�شياء» ( ،)Internet of Thingsوال�صيانة التنب�ؤية
( ،)Predictive Maintenanceفي حين �سيتم بذل
المزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين المبادرات
الرقمية المختلفة ،و�إيجاد ر�ؤية رقمية وا�ضحة من �أجل
تمكين وتعزيز الأعمال في كافة قطاعات ال�شركة.
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كما �ستمنح الإدارة مزيد ًا من االهتمام لمفهوم �إدارة
االلتزام ،وحماية البيانات وا�سترجاعها في حاالت
الكوارث ل�ضمان االمتثال الكامل للوائح وال�سيا�سات
المتعلقة بخ�صو�صية البيانات والمعلومات و�إدارة
الأزمات.
وفيما يخ�ص خدمات الدعم الفني ،تم خالل العام
 2015ت�سوية  13,542طلب دعم فني ،بزيادة قدرها
 %14عن العام ال�سابق ،كان  %64منها مرتبط ًا
بالأعمال الإدارية الأ�سا�سية في �أماكن العمل ،حيث
تم �إنهاء  %84من طلبات الدعم الفني في نف�س
اليوم الذي تم الإبالغ فيه .و�أظهر ا�ستبيان ب�ش�أن
قيا�س م�ستوى ر�ضا الموظفين والعمالء عن خدمات
�إدارة تقنية المعلومات �أن ما ن�سبته  %94من �إجمالي
الم�شاركين في اال�ستبيان را�ضون �أو را�ضون جد ًا عن
الخدمات المقدمة.
وت�شير الإح�صاءات كذلك �إلى �أنه تم تبادل �أكثر من
 52تيرابايت من البيانات المتعلقة ب�أعمال ال�شركة
بين مركز البيانات الرئي�سي بالدمام ومكاتب ال�شركة
الإقليمية الأخرى خالل العام  ،2015في حين انخف�ض
عدد ر�سائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلها داخلي ًا
�إلى  9,2مليون ر�سالة مقابل  11,2مليون ر�سالة
�إلكترونية في عام  ،2014وذلك نتيجة ال�ستخدام نظام
مايكرو�سوفت لينك ( )Lyncللتوا�صل بين الموظفين
في مختلف وحدات الأعمال في الزامل لل�صناعة على
ال�صعيد العالمي.
ومن خالل هذه النظرة ال�شاملة على �إنجازات �إدارة
تقنية المعلومات خالل العام ،ف�إنه �أ�صبح من الوا�ضح
�أن الإدارة كانت حري�صة لي�س فقط على تقديم
التقنيات الجديدة ،بل كانت �أي�ض ًا حري�صة على تقديم
الحلول الفعالة التي ت�ضمن بقاء نظم وتطبيقات تقنية
المعلومات في كافة قطاعات ال�شركة تعمل ب�شكل �سل�س
ومتناغم من �أجل مواكبة التغ ّيرات المت�سارعة التي
تطر�أ على بيئة العمل.

السالمة ومنع الخسائر
تلعب �إدارة منع الخ�سائر دور ًا حيوي ًا في زيادة الوعي
ب�أمور ال�صحة وال�سالمة المهنية والبيئة لدى جميع
الموظفين في قطاعات الزامل لل�صناعة ل�ضمان تجنب
المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمليات الت�شغيلية �أو
بيئة العمل ب�شكل عام.

وطوال فترة تنفيذ برامج و�أن�شطة �إدارة منع الخ�سائر،
فقد لوحظ حدوث انخفا�ض كبير في ن�سبة الحوادث
والإ�صابات المهنية في �أماكن العمل .وب�شكل عام،
انخف�ضت المعدالت الإجمالية للحوادث والإ�صابات
المرتبطة بال�صحة وال�سالمة المهنية في ال�شركة بن�سبة
 %46في غ�ضون ثالث �سنوات فقط ،كما انخف�ضت
الإ�صابات المقعدة عن العمل بن�سبة  %37خالل الفترة
نف�سها .كذلك انخف�ضت معدالت تكرار الحوادث
وخطورتها بن�سب عالية مقارنة بالعام ال�سابق ،في حين
تح�سن م�ؤ�شر الأيام الخالية من الحوادث والإ�صابات
المهنية بن�سبة  %38مقارنة بعام  .2014وانخف�ضت
التكاليف غير المبا�شرة للإ�صابات المهنية بن�سبة
.%36
ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذه الأرقام والنتائج الممتازة
�إلى التنفيذ الم�ستمر لبرامج التدريب والتوعية ب�أمور
ال�صحة وال�سالمة المهنية والبيئة ،حيث نفذت
�إدارة منع الخ�سائر  764دورة تثقيفية متنوعة في
العام � ،2015شارك فيها  7,156موظف ًا من مختلف
قطاعات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أجرت �إدارة منع
الخ�سائر دورات تدريبية وتطويرية في ال�سالمة المهنية
للمديرين والم�شرفين في عدد من وحدات الأعمال في
الزامل لل�صناعة في المملكة العربية ال�سعودية ،كما
نفذت عدد ًا من الدرا�سات اال�ستق�صائية حول ال�صحة
وال�سالمة المهنية والبيئة في م�صانع ال�شركات التابعة
للزامل لل�صناعة في الريا�ض� ،إ�ضافة �إلى م�صانع
قطاعات الزامل لل�صناعة في كل من الهند وفيتنام.
كما نفذت �إدارة منع الخ�سائر برنامجين ت�أهيليين عن
نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة والبيئة ،مدة كل برنامج
ثالثة �أيام ،الثنين وع�شرين مدير خط �إنتاج ،وذلك
بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم لتعزيز ثقافة ال�صحة
وال�سالمة الإيجابية في مكان العمل على م�ستوى
ال�شركة.
ً
كامال
التزاما
تلتزم الزامل للصناعة
ً
بما يضمن وضوح جميع اإلجراءات
التي تتخذها الشركة وكذلك في
الكشف عن كل الحقائق المادية
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المسؤولية االجتماعية،
حماية البيئة ،رعاية
النشاطات ،والشهادات
والجوائز

مسؤوليتنا تجاه المجتمع
تت�ضمن القيم الأ�سا�سية للزامل لل�صناعة االلتزام
بدعم وتنفيذ برامج الم�س�ؤولية االجتماعية وتقديم
مبادرات خدمة المجتمع والتنمية الم�ستدامة .وفي
هذا الإطار ،نظمت الزامل لل�صناعة ،بالتعاون مع كل
من �شبكة �أ�صحاب الأعمال والإعاقة ( قادرون ) وغرفة
ال�شرقية ،ملتقى توعوي ًا حول تفعيل دور الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في �سوق العمل.

و ُتعد الزامل لل�صناعة �أحد الم�ساهمين الرئي�سيين
في ت�أ�سي�س �شبكة «قادرون» ،التي �أطلقتها وزارة العمل
ال�سعودية ر�سمي ًا في مار�س  2014بالتعاون مع عدد
من �شركات القطاع الخا�ص ،والتي تهدف �إلى تحفيز
�أ�صحاب الأعمال على تمكين الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ليكونوا �أع�ضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية،
وتقديم الإر�شاد والم�شورة العلمية والعملية و�أف�ضل
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الممار�سات لأ�صحاب الأعمال لت�سهيل التوظيف
والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خالل
�سيا�سات حكومية م�ساندة وبيئة عمل منا�سبة.
وفي تطور مت�صل ،التزمت الزامل لل�صناعة خالل
العام بموا�صلة دعمها لبنك الطعام ال�سعودي ( �إطعام )،
الذي �ساهمت ال�شركة في ت�أ�سي�سه في المنطقة
ال�شرقية قبل نحو �أربع �سنوات ك�أول م�ؤ�س�سة خيرية
من نوعها في المملكة ُتعنى بحفظ الأطعمة وتوفيرها
للأ�سر المحتاجة .وقد افتتحت «�إطعام» �أول فرع لها في
الريا�ض ،كما �شهد عام � 2015أ�ضخم عملية تو�سع منذ
�أن ت�أ�س�ست الجمعية وذلك من خالل �إطالق ثالثة فروع
في العام نف�سه في كل من جدة والجبيل والقطيف،
في حين يجري العمل على �إطالق فرع الجمعية في
محافظة ينبع خالل الربع الثالث من عام .2016
وتعمل فروع «�إطعام» في كل من جدة والجبيل والقطيف
حالي ًا بنظام الت�شغيل التجريبي ،حيث من المتوقع
�أن يتم ت�شغيلها ر�سميا خالل عام  .2016وقد بد�أت
«�إطعام» عملية تنفيذ برنامج �إدارة الجودة ال�شاملة
( الأيزو  ،)9001كما د�شنت العدد الأول من مجلة
«�إطعام» وكذلك �أطلقت ر�سمي ًا تطبيق «�إطعام» للهواتف
الذكية ،وذلك بهدف زيادة وعي المجتمع ب�أهمية
حفظ النعمة ،وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل
التطوعي ،واالرتقاء بالعمل الخيري وتقديمه ب�صورة
احترافية.
وكجزء من التزامها بدعم �أن�شطة «�إطعام» ،وقعت
الزامل لل�صناعة عقد ا�ستثمار مبنى وقف «�إطعام»،
برعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز� ،أمير المنطقة ال�شرقية .وي�شمل
نطاق العقد �إيجار مبنى وقف �إطعام الخيري كام ًال،
الذي يت�ألف من مبنيين �سكنيين في المدينة ال�صناعية
الثانية بالدمام ،ب�إجمالي  560غرفة على �أر�ض

بم�ساحة تقدر بنحو  9045متر ًا مربع ًا ،ل�صالح الزامل
لل�صناعة لمدة � 10سنوات وبمقابل  5,5مليون ريال في
ال�سنة .ويعتبر هذا العقد اال�ستثماري الأول من نوعه،
و�سوف تتبعه عقود �أخرى في مقدمتها مبنى مقر �إطعام
الرئي�سي الذي �سيتم توقيع عقود بنائه خالل الفترة
المقبلة .ويهدف هذا الم�شروع الخيري� ،إلى جانب غيره
من الم�شاريع الأخرى للجمعية� ،إلى تحقيق �إيرادات
مالية جيدة لدعم �أن�شطة «�إطعام» الخيرية الأخرى.
وفي �ش�أن مت�صل ،وا�صلت الزامل لل�صناعة خالل
عام  2015دعمها المالي والمادي لمنظمة «�إنديفور
ال�سعودية» ( ،)Endeavor Saudi Arabiaوهي م�ؤ�س�سة
�سعودية غير ربحية تعمل في قطاع ريادة الأعمال
الم�ؤثرة عبر ت�سريع نمو �شركات الم�ستقبل الكبرى
ال�سعودية بوا�سطة �شبكة �إنديفور العالمية ،وذلك من
خالل تحديد واختيار و�إر�شاد الرياديين الأكثر ت�أثير ًا
في المنطقة .ففي ال�سياق المحلي ،اختارت «�إنديفور
ال�سعودية» منذ انطالقها عام  2012اثني ع�شر من
رجال الأعمال الرياديين الم�ؤثرين الذين يديرون
ت�سع �شركات ،وقدمت �أكثر من � 250ساعة ا�ست�شارية
لهذه ال�شركات ،ونجحت في ا�ستحداث �أكثر من 450
فر�صة عمل متميزة في ال�شركات المن�ضمة لإنديفور،
حيث �ساهمت هذه ال�شركات بن�سبة  %0,02من
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية ال�سعودية
في عام .2015
وفيما يتعلق برعاية الن�شاطات والأحداث ،رعت
الزامل لل�صناعة الحملة التعريفية والتوعية ( �سند
الخير ) التي �أطلقتها جمعية �سند الخيرية لدعم
الأطفال المر�ضى بال�سرطان خالل �شهر رم�ضان
في عدد من المجمعات التجارية بالريا�ض ،وكذلك
رعت حفالت �إفطار رم�ضانية لكل من دار الح�ضانة
االجتماعية ،والمكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد
وتوعية الجاليات ( �سراج ) في الدمام.
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وال يقت�صر رعاية ال�شركة للأن�شطة والبرامج
االجتماعية في المملكة العربية ال�سعودية ،فقد احتفلت
�شركة الزامل للحديد الهند بيوم الطفل بالتعاون مع
منظمة «�أ�ستيتفا» ( ،)Astitva Pratishthanوهي
منظمة خيرية غير حكومية مك ّر�سة لم�ساعدة الأطفال
القادمين من المناطق القبلية والع�شائرية من مختلف
�أنحاء الهند .و�شاركت الزامل للحديد فيتنام في
فعاليات اليوم الوطني للتبرع بالدم ،و�ساهمت بتبرعات
نقدية لم�ساعدة الأ�سر في مناطق الفي�ضانات التي
�ضربت �أجزاء وا�سعة من �آ�سيا ،كما �أطلقت �صندوقاً
للمنح الدرا�سية لطالب الجامعة الوطنية للهند�سة
المدنية في فيتنام.

حماية البيئة ومبادرات
كفاءة استهالك الطاقة
تحر�ص الزامل لل�صناعة دائم ًا على �إيجاد �أف�ضل
ال�سبل والممار�سات للحد من الآثار ال�سلبية لعملياتها
الت�صنيعية والإنتاجية المختلفة على البيئة.
كما تلتزم جميع قطاعات الزامل لل�صناعة وموظفيها
بتطبيق �أف�ضل الحلول المبتكرة لزيادة وتح�سين
كفاءة ا�ستخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات
ال�سامة بما ي�ضمن تحقيق �أق�صى قدر من الحماية
للبيئة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تبذل ال�شركة كل جهد
ممكن للحفاظ على المياه والطاقة وتقليل انبعاثات
ثاني �أك�سيد الكربون في الجو على م�ستوى ال�شركات
والأفراد.
ولتحقيق هذه الأهداف ،يتم في المقام الأول �إعادة
تدوير �أكبر قدر ممكن من النفايات ال�صناعية
المختلفة ،وبذل كل الجهود الممكنة للح�صول والحفاظ
على جميع المعايير البيئية فيما يخ�ص نوعية الهواء،
وال�صرف ال�صحي ،ومياه ال�شرب ،وم�ستوى ال�ضو�ضاء.

رعاية النشاطات
�شاركت الزامل لل�صناعة خالل العام في معر�ض
«ا�ستثمر في ال�سعودية» الذي �أُقيم في العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن على هام�ش المنتدى ال�سعودي -

الأميركي لال�ستثمار  ،2015والذي ُعر�ض فيه العديد
من منتجات ال�شركات ال�سعودية وخدماتها �أمام
ال�شركات الأميركية.
كما �شارك عبداهلل محمد الزامل ،الرئي�س التنفيذي
للزامل لل�صناعة ،في فعاليات منتدى التناف�سية الدولي
الثامن  ،2015الذي انطلق في الريا�ض تحت �شعار
«تناف�سية القطاع الحكومي» ور ّكز على القطاعات
اال�ستثمارية ذات الأولوية في البالد والم�شاريع التنموية
الكبرى بما في ذلك المدن االقت�صادية في ال�سعودية.
وقد تطرق عبداهلل الزامل في كلمته خالل جل�سة
بعنوان «تطوير وظائف الن�ساء في مجال الت�صنيع» �إلى
بع�ض التحديات المتعلقة با�ستقطاب العن�صر الن�سائي
للعمل في قطاع ال�صناعات التحويلية ،والخطوات
التي تم اتخاذها لت�سهيل دخول المر�أة للعمل في هذا
القطاع.
من ناحية �أخرى� ،شاركت �شركات الزامل لل�صناعة بما
فيها �شركة الزامل الحديد للمباني �سابقة الهند�سة،
و�شركة مكونات البناء ،و�شركات مجموعة العزل
الخليجية ،و�شركة الزامل للهياكل الإن�شائية الفوالذية،
و�شركة الزامل لمعدات المعالجة ،في عدد من
المعار�ض والم�ؤتمرات الإقليمية والدولية ،من �أبرزها
معر�ض الخم�سة الكبار لمواد البناء والإن�شاءات في
جدة ،والمعر�ض الدولي الرابع للحديد وال�صناعات
والإن�شاءات المعدنية ،والمعر�ض والم�ؤتمر ال�سعودي
الدولي للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة  ،2015ومعر�ض
الخم�سة الكبار الدولي في دبي ،ومعر�ض البناء
ال�سعودي  ،2015ومعر�ض وم�ؤتمر �أبوظبي الدولي
للبترول  .2015وتهدف هذه الم�شاركات �إلى ا�ستعرا�ض
�أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة
لقطاعات ال�شركة.
كما هو الحال في ال�سنوات ال�سابقة� ،شاركت الزامل
للحديد فيتنام خالل العام في عدد من المعار�ض
والم�ؤتمرات الإقليمية والدولية ،من بينها معر�ض
« »Philconsult Visayas 2015في �سيبو بالفلبين،
ومعر�ض « »Philconstruct Manila 2015في
العا�صمة الفلبينية مانيال ،ومعر�ض دافاو التجاري في
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الفلبين ،ومعر�ض « »Architect Expo 2015في
بانكوك بتايالند .كما رعت ال�شركة م�ؤتمر ًا دولي ًا نظمته
وزارة الخارجية الفيتنامية ب�ش�أن تعزيز �آفاق التعاون
االقت�صادي بين فيتنام والبلدان في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا.
وعلى مدار العام� ،شهدت قطاعات الزامل لل�صناعة
زيارات متنوعة من قبل وفود رفيعة الم�ستوى ،منها
زيارة وفد من رجال الأعمال الكوبيين برعاية ال�سفارة
الكوبية في الريا�ض ،وزيارة وفد ر�سمي من جامعة
الدمام لالطالع على تجربة الزامل لل�صناعة في
توظيف عدد من خريجي الجامعة في قطاعاتها
المختلفة ،وزيارة وفود ر�سمية من وزارة الدفاع
وال�شركة البريطانية للطيران والف�ضاء ،وزيارة وفد
ر�سمي من دار اليوم لل�صحافة والطباعة والن�شر،
وزيارات وفود طالبية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن وغيرها .كما �شملت الزيارات الر�سمية
والتجارية لل�شركة زيارة �سعادة ال�سفير الفرن�سي
لدى المملكة ،وزيارة رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي لل�شركة الدولية للخدمات الغذائية .وفي
فيتنام ،التقى الم�س�ؤولون ب�شركة الزامل للحديد فيتنام
مع �سعادة ال�سفير ال�سعودي �أثناء زيارته مقر ال�شركة.
كما ا�ست�ضافت �شركة الزامل للمكيفات خالل العام
وفود ًا طالبية ور�سمية عدة� ،شملت وفد ًا طالبي ًا من
الجمعية الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم ،ووفد �أع�ضاء
مجل�س الأعمال ال�سعودي البحريني برعاية الهيئة
ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية� ،إ�ضافة �إلى
ا�ست�ضافة �أع�ضاء الجمعية ال�سعودية للجودة للتعرف
واالطالع على تجربة ال�شركة الرائدة في مجال تطبيق
مفهوم «الكايزن» للجودة.

الشهادات والجوائز
ح�صل مدير عام �إدارة منع الخ�سائر في الزامل
لل�صناعة على �شهادة التم ّيز في ال�سالمة المهنية
من قبل مجل�س ال�سالمة المتحد وذلك للعام الثاني
على التوالي .كما ح�صل رئي�س �إدارة تقنية المعلومات
بال�شركة على جائزة مجلة �أخبار الكمبيوتر ال�شرق
الأو�سط ( ،)Computer News MEال�صادرة عن
مجموعة البيانات العالمية (International Data
 ،)Groupوذلك لأف�ضل  100مدير تنفيذي مبتكر في
تقنية المعلومات في منطقة ال�شرق الأو�سط .كما تجدر
الإ�شارة �إلى فوز م�شرفة الإنتاج في الق�سم الن�سائي
بم�صنع الزامل للمكيفات بجائزة الإ�صرار لعام 2014
عن فئة الموظفات ،التي �أطلقها �صندوق تنمية الموارد
الب�شرية في المو�سم الثاني ،حيث تمكنت من الفوز

بلقب «الموظفة الأكثر �إ�صرار ًا على م�ستوى المملكة»،
وذلك بعد �أن تناف�ست مع الآالف ممن �شاركوا للفوز
بهذه الجائزة عن فئة الموظفات من مختلف مناطق
المملكة.
وخالل العام ،ت�سلمت �شركة الزامل للإن�شاءات
الحديدية �شهادة تقدير من �شركة «تكنيكا�س
ريونيدا�س» ،وح�صدت �شركة الزامل للهياكل الإن�شائية
الفوالذية جائزة «تكال ال�شرق الأو�سط» (Tekla
 )Middle East BIM Awardللتم ّيز الهند�سي في
فئة «المنتجات الحديدية» تقدير ًا لأعمالها الهند�سية
المتقدمة في ت�صميم النموذج الهند�سي للهياكل
الفوالذية لمبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي
العالمي في المنطقة ال�شرقية من المملكة العربية
ال�سعودية .كما ح�صلت �شركة الزامل لخدمات
التكييف والتبريد ( الزامل كوول كير ) على جائزة
« »MaxChoice Powerللتم ّيز التقني في مجال
الدعم الفني وخدمة العمالء.
وتقدير ًا لإنجازاتها في مجال ال�سالمة المهنية،
ح�صلت الزامل لل�صناعة على الجائزة البرونزية في
ال�سالمة المهنية لل�شركات لعام  2015من قبل مجل�س
ال�سالمة المتحد ( )United Safety Councilفي
الواليات المتحدة الأمريكية ،وذلك من بين حوالي
� 200شركة ووكالة حكومية في �أمريكا وحول العالم.
وتهدف الجائزة �إلى تقدير �إنجازات ال�شركة في مجال
منع الخ�سائر ،ال�س ّيما فيما يتعلق بنتائج المراجعة
ال�سنوية لنظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
والم�ؤ�شر الرئي�سي لأداء ال�سالمة ،والمبادرات الخا�صة
بتحليل مهام ال�سالمة والحد من الأخطار المهنية،
التي �ساهمت مجتمعة في تح�سين الأداء الكلي لل�سالمة
وال�صحة المهنية في ال�شركة .وتثبت هذه الجائزة
المرموقة �أن ال�سالمة تعد �إحدى المزايا التناف�سية
الأ�سا�سية للزامل لل�صناعة ،و�أنها ت�أتي في �أولويات
عملية اتخاذ القرار لدى ال�شركة ،خ�صو�ص ًا عندما
يتعلق الأمر باتخاذ قرارات ا�ستثمارية �آمنة ومربحة.
من جهة �أخرى ،فازت �شركة الزامل للحديد فيتنام
بجائزة «التنين الذهبي» المتميزة ك�أف�ضل مورد في
فئة «الإن�شاءات ومواد البناء» وذلك لل�سنة الثانية
ع�شرة على التوالي .وباعتبارها واحدة من الفائزين
بجائزة التنين الذهبي ،فقد تم ّيزت ال�شركة �أي�ض ًا
بم�ساهمتها ب�شكل فاعل في الم�س�ؤولية االجتماعية
من خالل الم�شاركة في مختلف الأعمال الخيرية
والأن�شطة االجتماعية التي ت�سهم في تحقيق رفاهية
المجتمع المحلي.
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القوائم المالية
الموحدة وتقرير
مراجعي الحسابات
 31ديسمبر 2015
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تقرير مراجعي الحسابات

التقرير السنوي 2015

إلى السادة المساهمين
شركة الزامل لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

نطاق المراجعة:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية) («ال�شركة»)
و�شركاتها التابعة (الم�شار �إليها م ًعا بـ «المجموعة») كما في  31دي�سمبر  2015والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية
والتغيرات في حقوق الم�ساهمين لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ� .إنَّ هذه القوائم المالية الموحدة من م�س�ؤولية مجل�س �إدارة ال�شركة
وقد �أُ ِعدَّت وف ًقا لن�ص المادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي و ُقدِّ مت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا
هي �إبداء ر�أينا حول هذه القوائم المالية الموحدة ا�ستنادًا �إلى �أعمال المراجعة التي قمـنا بها .ت ّمت مراجعتُنا وف ًقا لمعايير المراجعة
المتعا َرف عليها في المملكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقـوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال المراجعة للح�صول على قناعة معقولة
ب�أن القوائم المالية خالية من �أخطاء جوهرية .ت�شتمل المراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س الع ّينة ،الم�ؤ ِّيدة للمبالغ والإف�صاحات
التي تت�ضمنها القوائم المالية .كما ت�شتمل المراجعة على تقييم المبادئ المحا�سبية المتبعة والتقديرات الهامة المط ّبقة من ِقبل
الإدارة والعر�ض العام للقوائم المالية� .إننا نرى �أنَّ مراجعتنا توفر درجة معقولة مـن القناعة تمكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم
المالية الموحدة.
رأي غير متحفظ:

في ر�أينا �أن القوائم المالية الموحدة ككل:

)1
بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31دي�سمبر  2015ونتائج �أعمالها
	 ُتظهر ٍ
ً
وتدفقاتها النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحا�سبة المتعا َرف عليها في المملكة العربية
ال�سعودية.

	)2تتفق مع نظام ال�شركات ومع النظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم المالية الموحدة.
عن �إرن�ست ويونغ

عبد العزيز سعود الشبيبي
محاسب قانوني

قيد �سجل المحا�سبين القانونيين رقم 339

 12جمادى الأولى 1437هـ
 21فبراير 2016م
الخبر
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 2015

إيضاح

2015

ريال سعودي
(باأللوف)

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

األصول

الأ�صول المتداولة
نقد وما في حكمه
مقدما
مدينون ومبالغ مدفوعة ً
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
قيمة �أعمال منفذة فائ�ضة عن فواتير
جزء متداول من �صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي
مخزون

4
5
9
6
7
8

إجمالي األصول المتداولة

الأ�صول غير المتداولة
ممتلكات وم�صانع ومعدات
ا�ستثمارات في �شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صافي ا�ستثمارات في عقد �إيجار تمويلي
مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة
�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى
�شهرة

10
11
12
7
9
13
14

إجمالي األصول غير المتداولة
إجمالي األصول

355,424
1,882,036
38,651
284,009
19,904
1,764,507

309,721
1,791,828
58,823
330,121
19,078
1,597,271

4,344,531

4,106,842

1,390,010
93,340
89,496
405,710
33,850
6,397
80,126

1,415,984
96,498
110,336
425,614
33,850
20,926
110,706

2,098,929

2,213,914

6,443,460

6,320,756

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
فواتير فائ�ضة عن قيمة �أعمال منفذة
مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة
قرو�ض ق�صيرة الأجل
جزء متداول من قرو�ض لأجل
مخ�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

15
16
9
17
18
19

إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
قرو�ض لأجل
مكاف�آت نهاية خدمة للموظفين

18
20

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

1,353,114
94,876
21,332
1,956,147
138,350
58,721

1,292,313
80,726
22,609
1,993,448
156,463
52,616

3,622,540

3,598,175

313,338
356,558

403,915
320,931

669,896

724,846

4,292,436

4,323,021

حقوق المساهمين

حقوق الملكية العائدة للم�ساهمين في ال�شركة
ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
�أرباح مبقاة
توزيعات �أرباح مقترحة
حتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
ح�ص�ص غير م�سيطرة
إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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21

22

23

600,000
280,471
955,036
60,000
()10,361

600,000
254,170
840,330
60,000
()11,980

1,885,146

1,742,520

265,878

255,215

2,151,024

1,997,735

6,443,460

6,320,756

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  33جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الدخل الموحدة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

إيضاح

 31ديسمبر 2015

2015

ريال سعودي
(باأللوف)

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

إيرادات

مبيعات
�إيرادات عقود
�إيرادات �إيجار تمويلي

4,599,875
870,221
18,499

4,630,323
805,805
19,291

5,488,595

5,455,419

تكاليف مباشرة

تكلفة مبيعات
تكاليف عقود

()3,426,227
()757,085

()3,447,392
()660,640

إجمالي الربح

1,305,283

1,347,387

مصاريف

بيع وتوزيع
عمومية و�إدارية

24
25

الدخل من العمليات الرئيسية

�إيرادات �أخرى ،بال�صافي
تكاليف تمويل
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في قيمة �شهرة
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى م�شطوبة

26
14
12
13

الدخل قبل حساب الحصة في نتائج شركات زميلة
والحصص غير المسيطرة وحساب الزكاة وضريبة الدخل

ح�صة في نتائج �شركات زميلة

11

الدخل قبل حساب الحصص غير المسيطرة
والزكاة وضريبة الدخل

ح�ص�ص غير م�سيطرة

23

الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

زكاة و�ضريبة دخل

19

صافي دخل السنة

()456,996
()440,768

()534,592
()406,920

407,519

405,875

32,479
()68,514
()30,580
()20,840
()14,428

19,006
()81,488
()23,957
-

305,636

319,436

()3,158

902

302,478

320,338

()11,125

()21,494

291,353

298,844

()28,346

()38,504

263,007

260,340

ربحية السهم

المتعلقة بالعمليات الرئي�سية
المتعلقة ب�صافي الدخل
المرجح لعدد الأ�سهم القائمة (الأ�سهم بالآالف)
المتو�سط
ّ

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  33جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

27
27
21

6,79
4,38
60,000

6,76
4,34
60,000
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015

ريال سعودي
(باأللوف)

 31ديسمبر 2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

النشاطات التشغيلية

الدخل قبل ح�ساب الح�ص�ص غير الم�سيطرة والزكاة و�ضريبة الدخل
التعديالت على:

302,478

320,338

ا�ستهالك
�إطفاء �أ�صول غير ملمو�سة �أخرى
مقدما
�إطفاء تكاليف تمويل مدفوعة ً
خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في قيمة �شهرة
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى م�شطوبة
مكاف�آت نهاية خدمة للموظفين ،بال�صافي
تكاليف تمويل
ربح (خ�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات)
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
ربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات في �شركات زميلة

161,381
675
1,385
30,580
20,840
14,428
35,627
68,514
()922
3,158
-

156,033
1,296
1,847
23,957
26,926
79,641
467
()902
()14,080

638,144

595,523

()90,208
20,172
46,112
19,078
()167,236
58,801
14,150
()1,277

()28,270
4,378
25,422
18,287
327,830
()19,940
418
()12,838

النقدية من العمليات

537,736

910,810

تكاليف تمويل مدفوعة
زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

()68,514
()22,241

()79,641
()44,875

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

446,981

786,294

الن�شاطات اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات وم�صانع ومعدات
المتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات
المتح�صل من ا�ستبعاد ا�ستثمارات في �شركات زميلة
�إ�ضافة على �أ�صول غير ملمو�سة �أخرى

()136,614
2,129
()574

()137,522
4,961
16,875
()14,646

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

()135,059

()130,332

الن�شاطات التمويلية
المتح�صل من قرو�ض ق�صيرة الأجل
الم�سدد من قرو�ض ق�صيرة الأجل
المتح�صل من قرو�ض لأجل
الم�سدد من قرو�ض لأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
ح�ص�ص غير م�سيطرة ،بال�صافي

19,163,196
()19,200,497
72,987
()183,062
()120,000
()462

15,112,921
()15,879,326
529,928
()221,794
()120,000
()15,503

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()267,838

()593,774

الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة
�صافي الحركة في احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية

44,084
309,721
1,619

62,188
250,966
()3,433

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

355,424

309,721

التغيرات في الأ�صول والمطلوبات الت�شغيلية:
مقدما
مدينون ومبالغ مدفوعة ً
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
قيمة �أعمال منفذة فائ�ضة عن فواتير
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي
مخزون
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
فواتير فائ�ضة عن قيمة �أعمال منفذة
مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة

 | 58التقرير السنوي للزامل للصناعة 2015

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  33جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015

ريال سعودي
(باأللوف)

 31ديسمبر 2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

معامالت غير نقدية:

�شهرة ُمعاد ت�صنيفها �إلى ا�ستثمار في �شركة زميلة عند التوقف عن توحيد �شركة تابعة
(�إي�ضاح )11

-

23,880

تحويل �صافي �أ�صول �شركة تابعة �إلى ا�ستثمار في �شركة زميلة عند التوقف عن توحيد �شركة
تابعة (�إي�ضاح )11

-

22,916

ر�صيد مدين على ح�ساب ا�ستبعاد ا�ستثمار في �شركة زميلة

-

5,625

توحيد �صافي �أ�صول �شركة زميلة عند ا�ستبعاد ا�ستثمار في �شركة زميلة (�إي�ضاح )11

-

()367

ت�سوية ِعو�ض �شركة تابعة موحدة من خالل جهة ذات عالقة

-

()353

خ�سارة تحويل عمالت �أجنبية من ترجمة ممتلكات وم�صانع ومعدات

2,290

3,916

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س �إدارة م�ستحقة خالل ال�سنة

)(2,000

()2,000

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  33جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

 31ديسمبر 2015

الر�صيد في  31دي�سمبر

رأس المال

احتياطي
نظامي

توزيعات
أرباح مقترحة

احتياطي
ترجمة عمالت
أجنبية

اإلجمالي

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

()7,618

1,608,542

600,000

228,136

أرباح مبقاة

728,024

60,000

2013

�صافي دخل ال�سنة

-

-

260,340

-

-

260,340

المحول �إلى االحتياطي
النظامي

-

26,034

()26,034

-

-

-

توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )22

-

-

()60,000

()60,000

-

()120,000

توزيعات �أرباح نقدية
مقترحة (�إي�ضاح )22

-

-

()60,000

60,000

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س �إدارة

-

-

()2,000

-

-

()2,000

�صافي الحركة في احتياطي
ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

-

()4,362

()4,362

الر�صيد في  31دي�سمبر

600,000

254,170

60,000

()11,980

1,742,520

840,330

2014

�صافي دخل ال�سنة

-

-

263,007

-

-

263,007

المحول �إلى االحتياطي
النظامي

-

26,301

()26,301

-

-

-

توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )22

-

-

()60,000

()60,000

-

)(120,000

توزيعات �أرباح نقدية
مقترحة (�إي�ضاح )22

-

-

()60,000

60,000

-

-

�صافي الحركة في احتياطي
ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

-

1,619

1,619

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س �إدارة

-

-

()2,000

-

-

()2,000

الرصيد في
 31ديسمبر 2015

600,000

280,471

955,036

60,000

()10,361

1,885,146
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ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  33جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 -1التنظيم والنشاطات
 31ديسمبر 201

تح َّولت �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي («ال�شركة») �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية وف ًقا للقرار الوزاري رقم  407الم�ؤرخ في 14
ربيع الأول 1419هـ (الموافق  8يوليو 1998م) .وقد كانت ال�شركة تعمل قبل ذلك ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة تحت م�سمى �شركة
�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية بموجب ال�سجل التجاري رقم 2050004215
الزامل للمباني الحديدية المحدودة .وال�شركة ُم َّ
وتاريخ  19رم�ضان 1396هـ (الموافق � 14سبتمبر 1976م) ،ولديها الفروع التالية في المملكة العربية ال�سعودية:
رقم السجل التجاري

التاريخ

4030030354

 19رجب  1401ه ـ
� 1صفر  1419ه ـ
 25ربيع الآخر  1401هـ ـ
 10ربيع الآخر  1430هـ ـ
 14ربيع الأول  1421هـ ـ
 23جمادى الأولى  1421هـ ـ

2050033721
1010037370
2050064535
3550015950
4031039954

لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

يونيفير�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد  -جير�سي
�شركة الزامل للحديد القاب�ضة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمباني الحديدية �سابقة الهند�سة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الإن�شائية الفوالذية  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للأبراج والجلفنة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لمعدات المعالجة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية  -المملكة العربية ال�سعودية
م�صنع �شركة الزامل للمكيفات المركزية  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمكيفات القاب�ضة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للمباني الحديدية  -جمهورية م�صر العربية
الزامل �ستيل بلدنجز (�شنغهاي) كومباني ليمتد  -ال�صين
كولينج يوروب هولدنجز جي �إم بي �إت�ش  -النم�سا
كليما تيك �إيركوندي�شنرز جي �أم بي ات�ش النم�سا
زامل �ستيل بيلدنغز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
زامل �ستيل �إنجينيرنغ �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة اختبار المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لخدمات الطاقة (زي�سكو)  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي  -الإمارات العربية المتحدة
�شركة الزامل لل�صناعات الحديدية �ش.ذ.م � -أبوظبي  -الإمارات العربية المتحدة
�شركة زامل �ستيل بيلدنغز (تايالند) ليمتد  -تايالند
�شركة الزامل للإن�شاءات الحديدية  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية  -جمهورية م�صر العربية
زامل كون�سترك�شن �إنديا بي.في.تي .ليمتد  -الهند
�شركة مكونات البناء  -المملكة العربية ال�سعودية
زامل �إنفورمي�شن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد  -الهند
معهد الزامل العالي للتدريب ال�صناعي  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة العزل الثانية المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية

الموقع

جدة
الدمام
الريا�ض
الدمام
الدمام
الدمام

نسبة الملكية الفعلية
2015

2014

-

%100

%100

%100

%100
%100
%100
%100

%100
%100
%100
%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 201

لدى الشركة استثمار في الشركات التابعة التالية:

ال�شركة ال�شرقية للتبريد المركزي المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل �إيركوند�شنرز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
�شركة الطاقة المركزية ال�سعودية
زامل �إند�ستريال �إنف�ستمنت كومباني �إي�شا بي.تي�.إي ليمتد � -سنغافورة
زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد
مجموعة العزل الخليجية
�شركة الم�صنع ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة العزل الأولى المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجال�س المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة
�شركة ال�شرق الأو�سط لمكيفات الهواء المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل هد�سون المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية
�شركة بتروكيم الزامل المحدودة  -المملكة العربية ال�سعودية

نسبة الملكية الفعلية
2015

2014

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%92,27

%92,27

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%51

%50

%50

%50

%50

تزاول ال�شركة و�شركاتها التابعة المدرجة �أعاله (الم�شار �إليها معا بـ «المجموعة») الحلول الهند�سية والت�صاميم في مجال
الإن�شاءات و�صناعة وتعديل مواد البناء والمباني الحديدية الم�صممة م�سبقا والهياكل الحديدية ومكيفات الهواء و�أنظمة التحكم
بالبيئة المحيطة للتطبيقات التجارية وال�صناعية وال�سكنية و�أبراج االت�صاالت والبث ومعدات المعالجة ومنتجات الخر�سانة م�سبقة
ال�صب والفيبرجال�س وال�صوف ال�صخري ومواد العزل وم�شاريع الطاقة ال�شم�سية.
								
وقد تمت ت�صفية �شركة يونيفير�سال بيلدنغز �سي�ستمز – جير�سي (�شركة تابعة) بتاريخ � 14إبريل  .2015وبما �أن ال�شركة التابعة لم
يكن لديها �أي �أ�صول �أو مطلوبات في ذلك التاريخ ،لم ُي ْع َت َرف بخ�سارة �أو ربح من الت�صفية في قائمة الدخل الموحدة.
								
�سجلة في
فقدت ال�شركة ،بتاريخ � 1أكتوبر � ،2014سيطرتها على �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية ال ُم َّ
المملكة العربية ال�سعودية وتزاول �إنتاج المنتجات الخر�سانة والأ�سفلت والبولي�ستيرين؛ وعليه ،فقد توقف توحيد �شركة الربيعة
والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية اعتبا ًرا من التاريخ ذاته ،مع االعتراف بخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة قدرها
 9ماليين ريال �سعودي فيما يتعلق بال�شهرة ،مع الأخذ في االعتبار فقدان ال�سيطرة والأداء الم�ستقبلي المتوقع ل�شركة الربيعة
والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية (�إي�ضاح .)11
								
ا�ستحوذت المجموعة ،بتاريخ  1يناير  ،2014على الن�سبة المتبقية بواقع  %50من �شركة الطاقة المركزية ال�سعودية المحدودة؛
وعليه ،تم توحيد الأ�صول والمطلوبات ونتائج العمليات الخا�صة بهذه ال�شركة التابعة اعتبا ًرا من  1يناير  .2014وقد ا�ستُكملت
الإجراءات النظامية المتعلقة بهذه المعاملة بتاريخ  19نوفمبر .2015
 -2أساس اإلعداد

تت�ضمن هذه القوائم المالية الموحدة الأ�صول والمطلوبات ونتائج العمليات الخا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة كما هي مف�صح عنها في
�إي�ضاح (� )1أعاله .وال�شركة التابعة هي تلك التي تمتلك المجموعة فيها ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ا�ستثما ًرا طويل الأجل يمثل ح�صة
في ر�أ�س المال الذي تمار�س المجموعة �سيطرة عليه .ويتم توحيد القوائم المالية لل�شركة التابعة ابتدا ًء من تاريخ ح�صول المجموعة
على ال�سيطرة حتى انقطاع هذه ال�سيطرة .و ُتع ّد القوائم المالية الموحدة بنا ًء على القوائم المالية لل�شركة والقوائم المالية ل�شركاتها
التابعة ،كل على ِحدة .و ُتع ُّد القوائم المالية لل�شركات التابعة لنف�س فترة �إعداد القوائم المالية لل�شركة باتبـاع �سيا�سات محا�سبية
ثابتة .و ُتحذف بالكامل كافة الأر�صدة والإيرادات والم�صاريف فيما بين المجموعة وكذلك الأرباح والخ�سائر غير المحققة الناتجة عن
المعامالت فيما بين المجموعة.
								
تمثل الح�صة غير الم�سيطرة ن�سبة الربح �أو الخ�سارة و�صافي الأ�صول التي ال تملكها المجموعة و ُت ْد َرج ب�صورة م�ستقلة في قائمة الدخل
الموحدة و�ضمن حقوق الم�ساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للم�ساهمين في ال�شركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

 -3السياسات المحاسبية الهامة

 31ديسمبر 201

� ِأعدّت القوائم المالية الموحدة وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم
ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة:

							
ال ُعرف المحا�سبي

تُع ّد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية وتُعدَّل لتت�ضمن قيا�س الأدوات المالية الم�شتقة واال�ستثمارات المتاحة
للبيع بالقيمة العادلة.

				

							
ا�ستخدام التقديرات في �إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبق ًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات والأحكام التي ت�ؤثر على
مبالغ الأ�صول والمطلوبات الم�صرح عنها والإف�صاح عن الأ�صول والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ
الإيرادات والم�صاريف الم�صرح عنها خالل فترة القوائم المالية.

							
نقد وما في حكمه

يت�ألف النقد وما في حكمه من النقد في ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك والودائع لأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية لمدة
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء والتي تخ�ضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة.

مدينون
							
تدرج الح�سابات المدينة بالمبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا المخ�ص�ص لأية مبالغ غير قابلة للتح�صيل .ويتم تقدير الديون الم�شكوك
في تح�صيلها عندما ي�صبح من غير المحتمل تح�صيل كامل المبلغ .وت�شطب الديون المعدومة عند عدم �إمكانية تح�صيلها.
							
مخزون

ُيد َرج المخزون بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أ ُّيهما �أقل .وتمثل التكاليف تلك الم�صاريف المتكبدة للو�صول بكل منتج �إلى موقعه
وحالته الراهنة والمحتَ�سبة على �أ�سا�س ما يلي:
مواد خام
ب�ضاعة قيد الت�صنيع وب�ضاعة تامة ال�صنع

 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س المتو�سط المرجح.تكلفة المواد والعمالة المبا�شرتين زائد ًا ح�صة منا�سبة من الم�صاريف غيرالمبا�شرة الخا�صة بها وفق ًا لم�ستوى الن�شاط العادي.

ب�ضاعة بالطريق

تكلفة المواد المبا�شرة التي هي قيد ال�شحن والتي انتقلت مخاطرها ومنافعهالل�شركة والمدرجة بالتكلفة.

						
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي

ُتعتبر عقود الإيجار التي تحول المجموعة بموجبها �إلى العميل ،ب�صورة جوهرية ،كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأ�صول وف ًقا
�سجل المبالغ الم�ستحقة من الم�ست�أجر في قائمة المركز المالي الموحدة ك�أ�صول مالية
التفاقيتها التعاقدية ،كعقود �إيجار تمويلي .و ُت ّ
وتدرج بقيمة �صافي اال�ستثمار في عقد الإيجار التمويلي بعد تجنيب مخ�ص�ص لالنخفا�ض في القيمة .ويت�ألف �صافي اال�ستثمار في
ناق�صا العوائد التمويلية غير المكت�سبة.
عقد الإيجار التمويلي من �إجمالي المبالغ الم�ستحقة القب�ض بموجب عقود الإيجار التمويلي ً

							
ا�ستثمارات متاحة للبيع

تمثل اال�ستثمارات المتاحة للبيع اال�ستثمارات التي ال يتم �شرا�ؤها بغر�ض االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها وال لأغرا�ض المتاجرة.
وتُدرج هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة .وتُق ّيد �أو تُح ّمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين
الموحدة .وفي حال وجود دليل مو�ضوعي على �إمكانية انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات ،يتم تحديد القيمة القابلة لال�سترداد المتوقعة
من هذه اال�ستثمارات ،ويعترف ب�أي خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض والمتمثلة في الفرق بين القيمة القابلة لال�سترداد والقيمة الدفترية
في قائمة الدخل الموحدة .وبالن�سبـة لال�ستثمارات التي تتم المتاجرة بها في الأ�سواق الن�شطة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع �إلى
الأ�سعار المدرجة في ال�سوق .بالن�سبة لال�ستثمارات غير المدرجة في ال�سوق الماليةُ ،تحدّد القيمة العادلة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية
ال�ستثمارات م�شابهة �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة وعوامل �أخرى ذات عالقة .وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة
العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه اال�ستثمارات.
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المرجح.
وتتم المحا�سبة عن القيم الدفترية للبيع الجزئي لهذه اال�ستثمارات وفق ًا لطريقة المتو�سط ّ
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ا�ستثمارات في �شركات زميلة

�إن اال�ستثمار في �شركة زميلة حيث ُتمار�س المجموعة ً
نفوذا ها ًّما على القرارات المالية والت�شغيلية لل�شركة الم�ستث َمر فيها وذلك
عندما تمتلك المجموعة عاد ًة ح�صة بن�سبة تتراوح ما بين � %20إلى  %50من ر�أ�سمال ال�شركة الم�ستث َمر فيها ،تتم المحا�سبة عنه
با�ستخدام طريقة حقوق الملكية.
								
ووف ًقا لطريقة حقوق الملكيةُ ،يدرج اال�ستثمار في �شركة زميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ُمعدلة ح�سب التغيرات في
ح�صة المجموعة من �صافي �أ�صول ال�شركة الزميلة .و ُتظ ِهر قائمة الدخل الموحدة الح�صة في نتائج ال�شركات الزميلة .وفي حال وجود
تغير معترف به ب�شكل مبا�شر في حقوق الملكية في ال�شركة الزميلة ،تعترف المجموعة بح�صتها في �أي تغير وتف�صح عنه في قائمة
التغيرات في حقوق الم�ساهمين الموحدة ،ح�سبما هو مالئم .و ُتحذف الأرباح والخ�سائر النا�شئة عن المعامالت فيما بين المجموعة
وال�شركات الزميلة في حدود ح�صتها في ال�شركة الزميلة.
و ُتع ُّد القوائم المالية لل�شركات الزميلة لنف�س فترة �إعداد القوائم المالية لل�شركة .وعند ال�ضرورةُ ،تجرى تعديالت على ال�سيا�سات
المحا�سبية كي تتما�شى مع تلك ال�سيا�سات المتبعة من ِقبل المجموعة.
								

					
ممتلكات وم�صانع ومعدات  /اال�ستهالك

ناق�صا اال�ستهالك المتراكم و�أي انخفا�ض في القيمة .وال
�سجل الممتلكات والم�صانع والمعدات مبدئ ًيا بالتكلفة و ُتدرج بالتكلفة ً
ُت ّ
ُت�ستهلك الأرا�ضي المملوكة والأعمال الإن�شائية قيد التنفيذ .و ُت�ستهلك تكلفة الممتلكات والم�صانع والمعدات الأخرى بطريقة الق�سط
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة للأ�صول.
								
ُتح ّمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل الموحدة عند تك ِّبدها .و ُتر�سمل التح�سينات التي من �ش�أنها زيادة قيمة الأ�صول
ذات العالقة �أو �إطالة �أعمارها الإنتاجية ب�شكل جوهري.
								

						
�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى  /الإطفاء

ُتعتبر التكاليف ذات المنافع الم�ستقبلية الطويلة الأجل ك�أ�صول غير ملمو�سة �أخرى ،و ُتطف�أ على مدى فترة االنتفاع ال ُمقدّرة لها.
								
عمليات تجميع المن�ش�آت وال�شهرة						
تتم المحا�سبة عن عمليات تجميع المن�ش�آت با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .و ُتقا�س تكلفة اال�ستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع ال ِع َو�ض
ال ُمح َّول ،كما في تاريخ اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إلى قيمة �أي من الح�ص�ص غير الم�سيطرة في المن�ش�أة الم�ستح َوذ عليها .وبالن�سبة لكل
عملية تجميع من�ش�آت ،تقوم المن�ش�أة الم�ستحوذة بقيا�س الح�صة غير الم�سيطرة في المن�ش�أة الم�ستحوذ عليها �إما بالقيمة العادلة �أو
بن�سبة الح�صة في قيمة �صافي الأ�صول القابلة للتحديد للمن�ش�أة الم�ستحوذ عليها .وتدرج تكاليف اال�ستحواذ المتكبدة �ضمن الم�صاريف.
								
وعندما ت�ستحوذ المجموعة على من�ش�أة ما ،ف�إنها ُتق ِّيم الأ�صول المالية والمطلوبات المالية ال ُمح ّملة لتحديد الت�صنيف والتخ�صي�ص
المنا�سب ْين لها وذلك وف ًقا لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما في تاريخ اال�ستحواذ.
								
و ُتقا�س ال�شهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل فائ�ض العو�ض المحول عن القيمة العادلة ل�صافي �أ�صول المجموعة الم�ستح َوذ عليها
والمطلوبات ال ُمح َّملة القابلة للتحديد� .أما �إذا كانت قيمة العو�ض �أقل من القيمة العادلة ل�صافي �أ�صول ال�شركة التابعة الم�ستحوذ عليها،
ُيعترف بالفرق في قائمة الدخل الموحدة.
								
ناق�صا �أي خ�سائر متراكمة نا�شئة عن انخفا�ض القيمة .ولأغرا�ض اختبار
وبعد االعتراف
المبدئي بال�شهرة ،ف�إنها ُتقا�س بالتكلفة ً
ّ
االنخفا�ض في القيمةُ ،ت َو ّزع ال�شهرة المقتناة في تجميع المن�ش�آت ،وذلك من تاريخ اال�ستحواذ ،على كل وحدة من الوحدات ال ُم ِد ّرة
للنقد للمجموعة �أو مجموعات من الوحدات ال ُم ِد ّرة للنقد والتي من المتوقع �أن ت�ستفيد من عمليات تجميع المن�ش�آت ب�صرف النظر عن
تخ�صي�ص الأ�صول �أو المطلوبات الأخرى للمجموعة �إلى تلك الوحدات �أو مجموعة الوحدات.
								
عندما ت�شكل ال�شهرة جزء ًا من الوحدة المدرة للنقد وي�ستبعد جزء ًا من العمليات �ضمن تلك الوحدة ،تدرج ال�شهرة المرتبطة بالعمليات
الم�ستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات وذلك عند تحديد الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن ا�ستبعاد العمليات .و ُتقا�س ال�شهرة الم�ستبعدة
في ظل تلك الظروف بنا ًء على القيم الن�سبية للعملية الم�ستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.
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و ُيحدّد االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة بتقييم القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُمد َّرة للنقد (�أو مجموعة الوحدات ال ُمد َّرة للنقد)
التي تتعلق بها ال�شهرة .وفي حال انخفا�ض القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة ال ُمد َّرة للنقد (�أو مجموعة الوحدات ال ُمد َّرة للنقد) عن
القيمة الدفترية للوحدة ال ُمد َّرة للنقد (�أو مجموعة الوحدات ال ُمد َّرة للنقد) التي تم تخ�صي�ص ال�شهرة لهاُ ،يعترف بخ�سارة نا�شئة عن
االنخفا�ض في القيمة .عل ًما ب�أن الخ�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة ال يمكن عك�س قيدها في الفترات الم�ستقبلية.
								
و ُيراجع االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة �سنو ًيا ،ويتم تكرار ذلك عندما ت�شير الأحداث �أو التغيرات في الظروف �إلى احتمال تع ّر�ض القيمة
جري المجموعة اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي لل�شهرة بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية.
الدفترية لالنخفا�ض .و ُت ِ
								
وعند بيع ال�شركات التابعةُ ،يعترف بالفرق بين �سعر البيع و�صافي الأ�صول زائدًا فروق الترجمة المتراكمة وال�شهرة في قائمة الدخل
الموحدة.
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االنخفا�ض في قيمة الأ�صول غير المتداولة						

تتم مراجعة القيم الدفترية للأ�صول غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفا�ض في القيمة عندما ُت�شير الأحداث �أو التقلبات في الظروف
�إلى عدم �إمكانية ا�سترداد القيمة الدفترية .وفي حال وجود هذا الم�ؤ�شر وعندما تتجاوز القيم الدفترية للأ�صول القيم القابلة
ناق�صا تكاليف بيعها �أو قيمتها
لال�سترداد المقدرةُ ،تخ َّف�ض الأ�صول �إلى قيمتها القابلة لال�سترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة للأ�صول ً
قيد اال�ستخدام� ،أ ُّيهما �أعلى .و ُيح َّمل فائ�ض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لال�سترداد المتوقعة على قائمة الدخل الموحدة.
								

					
االنخفا�ض في قيمة الأ�صول المالية وعدم قابليتها للتح�صيل

يجرى تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على احتمالية انخفا�ض قيمة �أ�صل مالي
معين .وفي حال وجود هذا الدليل ،يتم االعتراف ب�أية خ�سارة نا�شئة عن �أي انخفا�ض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة .و ُيحدد
االنخفا�ض في القيمة كما يلي:
								
أ)
ناق�صا �أي
	بالن�سبة للأ�صول المد َرجة بالقيمة العادلة ،يمثل االنخفا�ض في القيمة مقدار الفرق بين التكلفة والقيمة العادلةً ،
ً
خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة معترف بها �سابقا في قائمة الدخل الموحدة.
ب)	بالن�سبة للأ�صول المدرجة بالتكلفة ،يمثل االنخفا�ض في القيمة مقدار الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية الم�ستقبلية المخ�صومة وف ًقا لمعدل العائد الراهن في ال�سوق للأ�صول المالية الم�شابهة.

							
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

يتم االعتراف بااللتزامات ب�ش�أن المبالغ التي يتعين دفعها م�ستقب ًال لقاء الب�ضائع الم�ستلمة �أو الخدمات التي تم الح�صول عليها� ،سواء
ت�سلمت المجموعة فواتير بها �أم ال.

							
مخ�ص�صات

ُيج َّنب مخ�ص�ص عندما يكون على المجموعة التزام (نظامي �أو �ضمني) نتيجة لحدث �سابق ،وتكون تكاليف ت�سوية هذا االلتزام
محتملة ويمكن قيا�سها ب�شكل موثوق.

							
القرو�ض
		
ُيعترف بالقرو�ض ح�سب قيمة المتح�صالت التي تت�سلمها المجموعة.

							
تكاليف تمويل مدفوعة مقدمًا

ُتم ِّث ُل تكاليف التمويل المدفوعة مقدم ًا الر�سوم المدفوعة مقد ًما بغر�ض الح�صول على القرو�ض لأجل .وت�ؤجل تكاليف التمويل هذه
و ُت ْط َف�أُ على مدى فترات القرو�ض المتبقية با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية �أو وف ًقا لطريقة الق�سط الثابت ،وذلك �شريطة �أال يترتب
على ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت نتائج تختلف اختال ًفا جوهر ًيا عن ا�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويدرج الر�صيد غير المطف�أ
كح�ساب مقابل ر�صيد القر�ض.
								

							
�ضمانات

تقيد المبالغ كا�ستحقاقات على �أ�سا�س تقديري للوفاء بالتكاليف الم�ستقبلية المحتملة �ضمن التزامات ال�ضمان ،وتدرج ِ�ض ْمن بند
«الدائنون والمبالغ الم�ستحقة الدفع» (�إي�ضاح .)15
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زكاة و�ضريبة دخل

ُيج ّنب مخ�ص�ص للزكاة عن ال�شركة وال�شركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية ال�سعودية وف ًقا للأنظمة الزكوية ال�سعودية.
و ُيج َّنب مخ�ص�ص ل�ضريبة الدخل وف ًقا لم�صالح ال�ضرائب التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية ال�سعودية.
و ُيح ّمل مخ�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة� .أما المبالغ الإ�ضافية� ،إن ُوجدت ،والتي قد ت�صبح م�ستحقة عند
ا�ستكمال الربوط الزكوية وال�ضريبية ،فتق ّيد في الح�سابات في ال�سنة التي ُي�ستكمل الربط خاللها.
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مكاف�آت نهاية خدمة للموظفين

ُيج ّنـب مخ�ص�ص للمبالغ الم�ستحقة الدفع للموظفين وف ًقا لعقود التوظيف لتعوي�ضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة كما بتاريخ قائمة
المركز المالي.
								

							
احتياطي نظامي

طبقا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،ح ّولت ال�شركة  %10من دخلها لل�سنة �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة �أن تق ّرر
التوقف عن �إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %50من ر�أ�س المال .عل ًما ب�أن االحتياطي غير قابل للتوزيع.

							
�إيرادات
							
مبيعات

تمثل المبيعات قيمة فواتير الب�ضاعة المو ّردة والخدمات المقدمة من ِقبل المجموعة خالل ال�سنة .و ُيعترف بالإيرادات من بيع
الب�ضاعة ،بال�صافي بعد ح�سم الخ�صومات ،عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية الب�ضاعة �إلى الم�شتري بحيث تكون
قيمة الإيرادات قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق ،وذلك عادة عند ت�سليم الب�ضاعة للعميل .و ُيعترف بالإيرادات من تقديم الخدمات عند
تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها.

�إيرادات عقود
ُيعترف بالإيرادات من العقود الطويلة الأجل التي يمكن قيا�س نتائجها بموثوقية ،ح�سب طريقة ن�سبة الإنجاز وذلك بالرجوع �إلى
مرحلة الإنجاز لأعمال العقد .و ُتقا�س مرحلة الإنجاز باحت�ساب ن�سبة التكاليف المتكبدة لتاريخه �إلى �إجمالي التكاليف المتوقعة للعقد.
و ُت�ص ّنف قيمة الأعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة كـ «قيمة �أعمال �إن�شائية منفذة فائ�ضة عن فواتير»
�ضمن الأ�صول المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة� .أما المبالغ المفوترة الفائ�ضة عن قيمة الأعمال المنفذة بتاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة فت�صنف كـ «فواتير فائ�ضة عن قيمة �أعمال �إن�شائية منفذة» �ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز
المالي الموحدة .وال ُيعترف بالربح من �أي عقد حتى ترى الإدارة �أن نتيجة ذلك العقد قابلة للتقييم ب�صورة معقولة من الت�أكد .وفي
حالة العقود الخا�سرةُ ،يجنب مخ�ص�ص لكامل الخ�سائر المتوقعة.
								
�إيرادات تمويل
ً
ُيعترف ب�إيرادات التمويل المتعلقة ب�صافي اال�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي على مدى فترة الأق�ساط ب�شكل منتظم وفقا لطريقة معدل
العائد الداخلي.
								

							
م�صاريف

�إن م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات وق�سم المبيعات وال�ضمانات والتخزين و�سيارات
أ�سا�س
التو�صيل وكذلك مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها .و ُتو َّزع كافة الم�صاريف الأخرى المتعلقة بالعمليات الرئي�سية ،على � ٍ
ثابت ،فيما بين تكاليف مبا�شرة وم�صاريف عمومية و�إدارية وف ًقا لعوامل توزيع تحدِّ دُها المجموعة ح�سبما تراه منا�س ًبا.
ٍ

							
عمالت �أجنبية
معامالت

ُت ْع َر�ض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال ال�سعودي ،الذي هو � ً
أي�ضا العملة الوظيفية الم�ستخدمة لدى ال�شركة .و ُتقا�س البنود
المدرجة في القوائم المالية لكل من�ش�أة با�ستخدام العملة الوظيفية الخا�صة بهذه المن�ش�أة.
ت�ستخدم المجموعة الطريقة المبا�شرة للتوحيد ،وعند بيع عملية �أجنبية ،ف�إن الربح �أو الخ�سارة ال ُمعاد ت�صنيفها �إلى ربح �أو خ�سارة
ُيظهر المبلغ الذي ين�ش�أ من ا�ستخدام هذه الطريقة.
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�سجل من�ش�آت المجموعة المعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئ ًيا بعملتها الوظيفية ح�سب ال�سعر الفوري في التاريخ الذي تت�أهل فيه
و ُت ِّ
المعاملة لالعتراف المبدئي .و ُتت ْرجم �أر�صدة الأ�صول والمطلوبات النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر التحويل الفوري للعملة
الوظيفية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .و ُتدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
								
عقود �صرف �أجنبي �آجلة
�سجل عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة ،المبرمة لتغطية االلتزامات بالعمالت الأجنبية ،بال�سعر الفوري عند بدء العقد .وتق ّيد �أو ُتح ّمل
ُت َّ
�أي خ�صومات �أو عالوات على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة العقد.
								
�سجل عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة ،المبرمة للتحوط �ضد االلتزامات الم�ستقبلية بالعمالت الأجنبية القابلة للتحديد ،بال�سعر الفوري
ُت َّ
عند بدء العقد� .إن �أي خ�صومات �أو عالوات و�أرباح �أو خ�سائر معامالت تجرى حتى تاريخ ت�سجيل المعاملة بالعملة الأجنبية ت�ؤجل
و ُتدرج �ضمن قيا�س المعامالت ذات العالقة.
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ترجمة
تترجم القوائم المالية للعمليات الأجنبية لرياالت �سعودية با�ستخدام �أ�سعار التحويل بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة بالن�سبة
للأ�صول والمطلوبات ،وبمتو�سط �سعر التحويل لكل فترة بالن�سبة للإيرادات والم�صاريف والأرباح والخ�سائر .وتترجم عنا�صر حقوق
الملكية ،فيما عدا الأرباح المبقاة ،ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل عن�صر .وتقيد تعديالت الترجمة كعن�صر م�ستقل من عنا�صر
حقوق الم�ساهمين.
								

							
التقارير القطاعية

يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة �إما تقديم منتجات �أو خدمات (قطاع الأعمال)� ،أو تقديم
منتجات �أو خدمات في نطاق بيئة اقت�صادية محددة (القطاع الجغرافي) على �أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن
مخاطر ومنافع القطاعات الأخرى.
								

							
ربحية ال�سهم

ُتحت�سب ربحية ال�سهم المتعلقة بالعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم
القائمة خالل ال�سنة.
								
حت�سب ربحية ال�سهم العائدة ل�صافي الدخل بق�سمة �صافي دخل ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
و ُت َ
								

							
عقود �إيجار ت�شغيلي

ُي�ص ّنف عقد الإيجار كعقد �إيجار ت�شغيلي �إذا ما ترتب علي �شروط عقد الإيجار عدم تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية
ب�صورة جوهرية �إلى الم�ست� ِأجر .و ُيعترف بدفعات عقود الإيجار الت�شغيلي كم�صروف في قائمة الدخل الموحدة وف ًقا لطريقة الق�سط
الثابت على مدى فترة عقد الإيجار على �أ�سا�س اال�ستحقاق								.
						

							
القيم العادلة

بالن�سبـة لال�ستثمارات التي تتم المتاجرة بها في الأ�سواق الن�شطة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع �إلى الأ�سعار المدرجة في ال�سوق.
								
بالن�سبة لال�ستثمارات غير المدرجة في ال�سوق الماليةُ ،تحدّد القيمة العادلة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية ال�ستثمارات م�شابهة �أو على
�أ�سا�س التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة وعوامل �أخرى ذات عالقة .وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود
معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لمثل هذه اال�ستثمارات.
								
و ُتحت�سب القيمة العادلة لعقود ال�صرف الأجنبي الآجل بالرجوع �إلى ال�سعر الحالي لعقد �صرف �آجل له نف�س تاريخ اال�ستحقاق.
								

						
�أدوات مالية م�شتقة

ت�ستخدم المجموعة �أدوات مالية م�شتقة مثل عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة للتحوط من المخاطر المرتبطة ب�شكل �أ�سا�سي بالتقلبات في
�أ�سعار العمالت الأجنبية المتعلقة ب�شراء ب�ضاعة من موردين في الخارج .و ُيعت َرف بهذه الأدوات المالية الم�شتقة مبدئ ًيا بالقيمة العادلة
في تاريخ �إبرام عقد الأداة المالية الم�شتقة ،و ُيعاد قيا�سها الح ًقا بالقيمة العادلة .و ُتد َرج الأدوات المالية الم�شتقة �ضمن الأ�صول المالية
في حالة القيمة العادلة الإيجابية ،و�ضمن المطلوبات المالية في حالة القيمة العادلة ال�سلبية.
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 -4نقد وما في حكمه
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�أر�صدة لدى البنوك ونقدية
ودائع لأجل

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

331,153
24,271

283,994
25,727

355,424

309,721

2015

2014

مقدما
 -5مدينون ومبالغ مدفوعة
ً

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

مدينون تجاريون
محتجزات م�ستحقة القب�ض

1,703,182
67,411

1,610,070
46,558

1,770,593
()124,650

1,656,628
()111,763

1,645,943
44,256
64,206
127,631

1,544,865
51,638
31,736
163,589

1,882,036

1,791,828

ناق�صا :مخ�ص�صات ديون م�شكوك في تح�صيلها
ً

مقدما
م�صاريف مدفوعة ً
دُفعات مقدمة �إلى مو ّردين
مدينون �آخرون

كما في  31دي�سمبر  ،2015انخف�ضت قيمة ح�سابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها اال�سمية  128مليون ريال �سعودي ( 112 :2014مليون
ريال �سعودي) .كانت الحركة في مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها على النحو التالي:
2015

في بداية ال�سنة
مخ�ص�ص ال�سنة
الم�شطوب خالل ال�سنة
في نهاية ال�سنة

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

111,763
33,034
()20,147

66,195
47,587
()2,019

124,650

111,763

بنا ًء على الخبرة ال�سابقة ،من المتوقع تح�صيل الح�سابات المدينة غير المنخف�ضة القيمة بالكامل .علم ًا ب�أنه لي�س من عادة المجموعة الح�صول
على �ضمانات على الح�سابات المدينة؛ ولذلك ف�إن الغالبية العظمى منها غير مكفولة ب�ضمانات.
2015

2014

 -6قيمة أعمال منفذة فائضة عن فواتير

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

قيمة �أعمال منفذة لتاريخه
ناق�صا :مبالغ مقبو�ضة وم�ستحقة القب�ض كم�ستخل�صات
ً

1,075,779
()791,770

1,394,591
()1,064,470

284,009

330,121

 -7صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

�أبرمت ال�شركة ال�شرقية للتبريد المركزي المحدودة ،وهي �شركة تابعة ،عقد خدمات طاقة خالل عام  2008مع ال�شركة ال�سعودية
للحديد وال�صلب («حديد») لمدة � 20سنة .ووف ًقا لل�شروط المن�صو�ص عليها في االتفاقية ،تم االتفاق على ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل
و�صيانة محطة تبريد مناطق في مباني («حديد») .و�ستُح َّول ،في نهاية مدة العقد ،كافة الحقوق و�صكوك الملكية والح�صة في محطة
تبريد المناطق �إلى حديد مقابل مبلغ مقطوع �شامل قدره  53,3مليون ريال �سعودي .وخالل عام  ،2013ا�ستُكملت �أعمال �إن�شاء نظام
تبريد المناطق وتم تحويله �إلى حديد بموجب اتفاقية �إيجار تمويلي بتاريخ � 1إبريل .2013
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وفيما يلي �صافي اال�ستثمار في عقد الإيجار التمويلي والحد الأدنى من دفعات الإيجار الم�ستقبلية:
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2014

أ) يتألف صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مما يلي:

ريال سعودي
(باأللوف)

2015

ريال سعودي
(باأللوف)

�إجمالي ا�ستثمارات في عقد �إيجار (انظر المالحظة “ب” �أدناه)

579,368
()153,754

616,945
()172,253

425,614

444,692

ناق�صا� :إيرادات تمويل غير مكت�سبة
ً

وفيما يلي تحليل بذلك:
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي ،متداول
�صافي ا�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي ،غير متداول

19,904
405,710

19,078
425,614

ب) يتألف الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض مما يلي:

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة واحدة ولي�س �أكثر من خم�س �سنوات
خم�س �سنوات فما فوق

37,578
150,312
391,478

37,578
150,312
429,055

579,368

616,945

2015

2014

 -8مخزون

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

مواد خام
ب�ضاعة قيد الت�صنيع
ب�ضاعة تامة ال�صنع
ب�ضاعة بالطريق

982,220
140,318
535,103
106,866

1,017,977
105,231
362,723
111,340

1,764,507

1,597,271

 -9المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العالقة الم�ساهمين الرئي�سيين في المجموعة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وموظفي الإدارة الرئي�سيين بها والمن�ش�آت
الم�سيطر عليها من ِقبل هذه الجهات �أو التي تمار�س هذه الجهات نفوذا هاما عليها .وفيما يلي قائمة بالجهات الرئي�سية ذات
العالقة بالمجموعة:
اسم الجهة ذات العالقة

�شركة الطاقة المركزية �ش .ب .م - .البحرين
�شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد  -الهند  -جيوكليما � -إيطاليا
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة
�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط المحدودة
�شركة الزامل المعمارية القاب�ضة المحدودة
�شركة مجموعة الزامل �ش .ب .م .م - .البحرين
�شركة مجموعة الزامل القاب�ضة
�شركة الزامل �ألبال ال�شرق الأو�سط للبال�ستيك المحدودة
�شركة هد�سون برودكت�س
�شركة بتروكيم ديفلوبمنت �إنك

طبيعة العالقة

�شركة زميلة
�شركة زميلة
�شركة زميلة
�شركة زميلة
جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
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وفيما يلي تفا�صيل المعامالت الرئي�سية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل ال�سنة:
فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:
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الجهة ذات عالقة

طبيعة المعاملة

جهة منت�سبة
جهة منت�سبة
كبار موظفي الإدارة

مبيعات
م�شتريات
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س �إدارة ومكاف�آت �أخرى دفعتها ال�شركة

مبلغ المعاملة
2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

13,722
52,547
6,800

8,238
61,414
6,800

تُعتمد �سيا�سات ت�سعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة و�شروط الدفع المتعلقة بها من ِقبل �إدارة المجموعة.
فيما يلي تحليل بالمبالغ الم�ستحقة من � /إلى جهات ذات عالقة:
أ) مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ِض ْمن األصول المتداولة:
2015

�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية
�شركة الزامل المعمارية القاب�ضة المحدودة
جيوكليما � -إيطاليا
�شركة مجموعة الزامل �ش .ب .م .م - .البحرين
�شركة مجموعة الزامل القاب�ضة
�شركة الزامل �ألبال ال�شرق الأو�سط للبال�ستيك
�شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد  -الهند
�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
�أخرى

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

13,330
8,721
4,989
2,155
1,821
1,736
1,723
4,176

29,479
7,882
4,971
1,587
2,544
351
3,619
5,729
2,661

38,651

58,823

ب) مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ِض ْمن األصول غير المتداولة:
2015

�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

33,850

33,850

يمثل هذا المبلغ ً
مقدما لتمويل ر�أ�س المال العامل ل�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة ،وهو ال
قر�ضا ً
يحمل تكاليف تمويل ولي�س له تاريخ محدد لل�سداد� .أُظهر القر�ض ِ�ض ْمن الأ�صول غير المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة
حيث �إنه ال ُيتوقع �سداده خالل عام .2015
ج) مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ِض ْمن المطلوبات المتداولة:
2015

�شركة الطاقة المركزية �ش .ب .م - .البحرين
�شركة هد�سون برودكت�س
�شركة بتروكيم ديفلوبمنت �إنك
�أخرى
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2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

14,764
2,512
4,056

13,334
2,061
4,366
2,848

21,332

22,609

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

 -10ممتلكات ومصانع ومعدات

 31ديسمبر 201

فيما يلي الأعمار الإنتاجية المقدرة للأ�صول لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك:
مبان على �أرا�ض م�ست�أجرة
� 20إلى � 40سنة

التكلفة:
في بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
توقف عن توحيد �شركة تابعة
تحويالت
خ�سارة ترجمة
في نهاية ال�سنة
اال�ستهالك المتراكم:
في بداية ال�سنة
ال ُمح ّمل لل�سنة
ا�ستبعادات
توقف عن توحيد �شركة تابعة
تحويالت
خ�سارة ترجمة
في نهاية ال�سنة

مكائن
� 5إلى � 20سنة

�سيارات
� 3سنوات

�أثاث وتركيبات ومعدات
� 3إلى � 5سنوات

أراض
مملوكة

مبان على
أراض
مستأجرة

مكائن

أثاث
وتركيبات
ومعدات

سيارات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي
2015

اإلجمالي

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

ريال
سعودي
(باأللوف)

92,378

878,491

1,534,324

220,700

90,923

31,961

23,350

7,458

25,215

13,671

16,197

53,013

138,904

-

()1,159

()5,507

()11,964

()4,685

()73

()23,388

-

-

-

-

-

-

-

2014

3,038,598 2,848,777
141,438
()52,257
()275,805

-

1,812

35,071

4,242

-

)(41,125

)(673

()1,176

)(3,560

()2,533

()482

()44

()8,468

()6,214

115,055

885,426

1,585,543

224,116

101,953

43,732

2,955,825

2,848,777

-

349,203

861,088

151,343

71,159

-

3,017

1,430,213 1,432,793

-

36,496

94,252

19,376

11,257

-

161,381

-

()418

()5,370

()11,955

()4,438

-

()22,181

()46,829

-

-

-

-

-

-

-

()106,589

-

-

-

-

-

-

-

2,263

156,033

-

()834

()2,766

()2,152

()426

-

()6,178

()2,298

-

384,447

947,204

156,612

77,552

-

1,565,815

1,432,793

�صافي القيم الدفترية:

في  31ديسمبر 2015

115,055

500,979

638,339

67,504

24,401

43,732

في  31ديسمبر 2014

92,378

529,288

673,236

69,357

19,764

31,961

1,390,010
1,415,984

�إن معظم المباني مقامة على �أرا�ض م�ست�أجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية (“مدن”) بمدينة الريا�ض والمدينة ال�صناعية الأولى
والمدينة ال�صناعية الثانية بالدمام لفترات تتراوح ما بين � 4إلى � 25سنة تبد�أ في تواريخ مختلفة تتراوح بين الأعوام من  1993حتى .2015
							
تُم ِّث ُل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�شكل رئي�سي التكلفة المتكبدة على مبنى جديد وتو�سعة وتطوير من�ش�آت �إنتاج وخط �إنتاج جديد ومكائن ومعدات تم �شرا�ؤها
لغر�ض التجديد العام.
							
�إن بع�ض الممتلكات والم�صانع والمعدات مرهونة ك�ضمان مقابل القرو�ض التي ُح ِ�ص َل عليها من الم�ؤ�س�سات المالية (�إي�ضاح  17و�إي�ضاح .)18
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

 -11ممتلكات ومصانع ومعدات

2015

2015

2014

ريال سعودي ريال سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)

نسبة الملكية

 31ديسمبر 201

2014

�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة
(مالحظة ())1

%50

%50

45,603

44,479

�شركة الطاقة المركزية �ش .ب .م - .البحرين (مالحظة ())2

%25

%25

16,339

15,417

�شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد  -الهند (مالحظة ())3

%51

%51

13,813

23,581

�شركة جيوكليما �إ�س� .آر�.إل� - .إيطاليا (مالحظة ())4

%40

%40

10,367

8,764

�شركة �آي �آي بي بيبر كومباني (مالحظة ())5

%20,83

%20,83

7,218

4,257

93,340

96,498

�سجلة في
()1
	فقدت ال�شركة ،بتاريخ � 1أكتوبر � ،2014سيطرتها على �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية ال ُم َّ
المملكة العربية ال�سعودية وتزاول �إنتاج المنتجات الخر�سانة والأ�سفلت والبولي�ستيرين؛ وعليه فقد توقف توحيد �شركة الربيعة
والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة اعتبا ًرا من التاريخ ذاته مع االعتراف بخ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في
قيمة ال�شهرة قدرها  9ماليين ريال �سعودي ،مع الأخذ في االعتبار فقدان ال�سيطرة والأداء المتوقع الم�ستقبلي ل�شركة الربيعة
والن�صار والزامل لل�صناعات الخر�سانية المحدودة ،وقد تمت المحا�سبة عنها ك�شركة زميلة .وتت�ضمن القيمة الدفترية
لال�ستثمار �شهرة �ضمنية بقيمة  23,9مليون ريال �سعودي ( 23,9 :2014مليون ريال �سعودي).

						
()2

�إن �شركة الطاقة المركزية (�ش.ب.م.م) هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة بمملكة البحرين .وتتمثل ن�شاطاتها الرئي�سية
في توزيع خدمات المرافق بما في ذلك تبريد المناطق وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه ال�صرف ال�صحي وتوليد الطاقة
والخدمات الأخرى ذات العالقة داخل دول مجل�س التعاون الخليجي.

						
()3

�سجلة بدولة الهند ك�شركة خا�صة ذات م�س�ؤولية محدودة وف ًقا لقانون ال�شركات
�إن �شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد هي �شركة ُم َّ
الهندي لعام 1956م .تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة في توريد �أبراج االت�صاالت و�أجهزة وقاية مزودة ب�ألواح تحويل منا�سبة
و�أجهزة تكييف ح�سب الطلب ووحدات واجهة طاقة .كما تزاول ال�شركة توريد وتركيب وت�شغيل محطات الطاقة ال�شم�سية وتوليد
الطاقة الكهربائية ال�شم�سية .وبالرغم من �أن ح�صة المجموعة في �شركة الزامل �إنفرا برايفت ليمتد تتجاوز ن�سبة  ،%50ف�إنها
تعتبر ك�شركة زميلة للمجموعة؛ حيث �إن الح�صة غير الم�سيطرة تمار�س �سيطرة على ال�شركة الم�ستثمر فيها.

						
�سجلة بدولة �إيطاليا وتزاول ت�صنيع المكيفات .وقد تمت المحا�سبة عن ال�شهرة
(� )4إن �شركة جيوكليما �إ�س� .آر�.إل .هي �شركة ُم َّ

في الأ�صل بقيمة  3,2مليون ريال �سعودي عن قيمة اال�ستثمار في �شركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .وتت�ضمن
القيمة الدفترية لال�ستثمار �شهرة �ضمنية بقيمة  1,5مليون ريال �سعودي ( 1,5 :2014مليون ريال �سعودي).

						
�سجلة في جزر كايمان وتزاول �إنتاج المناديل الورقية.
(� )5إن �شركة �آي �آي بي بيبر كومباني هي �شركة ُم َّ

فيما يلي الحركة في ا�ستثمارات في �شركات زميلة:

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

في بداية ال�سنة

96,498

58,516

ال ُمعترف به عند التوقف عن توحيد �شركة تابعة (انظر مالحظة (� )1أعاله)

-

46,796

ال ُم�ستبعد عند توحيد �شركة زميلة ك�شركة تابعة

-

()367

ح�صة في نتائج �شركات زميلة

()3,158

902

ا�ستبعادات

-

()9,349

في نهاية ال�سنة

93,340

96,498
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

 -12استثمارات متاحة للبيع

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة (مالحظة ())1

46,586

46,586

بي �إلي جي فوتوفولتيك ليمتد (مالحظة ())2

42,910

63,750

89,496

110,336

 31ديسمبر 201

	 ُيم ِّث ُل هذا اال�ستثمار ح�صة بن�سبة  %2,11في �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة ،وهي �شركة غير مدرجة في
()1
ال�سوق المالية وم�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية وتزاول الن�شاطات العقارية .واال�ستثمار مدرج بالتكلفة؛ حيث تعتبر التكلفة
بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة لهذا اال�ستثمار.

						

	 ُيم ِّث ُل هذا اال�ستثمار ح�صة غير مدرجة في ال�سوق المالية بن�سبة  %75,6في �شركة بي �إلي جي فوتوفولتيك ليمتد ،وهي �شركة
()2
غير مدرجة في ال�سوق المالية وم�سجلة بدولة الهند ،وتزاول �أعمال تقديم الطاقة ال�شم�سية .وخالل ال�سنة ،اعترفت ال�شركة
بخ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة قدرها  20,8مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�ض في قيمة العملة الأجنبية حيث �إن
هذا االنخفا�ض اعتبر هاما وطويل الأمد.
 -13أصول غير ملموسة أخرى

تكلفة:
في بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ال ُمعاد ت�صنيفه
الم�شطوب خالل ال�سنة
ا�ستبعادات
في  31دي�سمبر

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

24,061
574
()14,428
10,207

13,275
14,646
()2,888
()972
24,061

الإطفاء المتراكم:
في بداية ال�سنة
ال ُمح ّمل لل�سنة
ال ُمعاد ت�صنيفه
الم�شطوب خالل ال�سنة
في  31دي�سمبر

3,135
675
3,810

4,945
1,296
()2,134
()972
3,135

�صافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر

6,397

20,926

أرا�ض في فيتنام ،وتُطف�أ على
تمثل الأ�صول غير الملمو�سة الأخرى ب�شكل رئي�سي المبالغ المدفوعة للح�صول على حقوق انتفاع ب� ٍ
مدى فترة � 30سنة.
							
مقدما ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،التي يخ�صمها �صندوق التنمية
وخالل عام � ،2014أُعيد ت�صنيف الر�سوم المدفوعة ً
ال�صناعية ال�سعودي ،كجزء من القرو�ض لأجل (�إي�ضاح .)18
 -14شهرة

في بداية ال�سنة
ال ُمعاد ت�صنيفه �إلى ا�ستثمار في �شركة زميلة عند التوقف عن توحيد �شركة تابعة (�إي�ضاح )11
خ�سارة نا�شئة عن انخفا�ض في القيمة

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

110,706
()30,580

158,543
()23,880
()23,957

80,126

110,706
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2015

�سجلة في
ا�ستحوذت المجموعة خالل عام  2011على � %51أ�سهم لها حق الت�صويت في مجموعة العزل الخليجية ،وهي �شركة ُم َّ

المملكة العربية ال�سعودية .وخالل عام  ،2012ا�ستخدمت المجموعة �إجراء تخ�صي�ص �سعر ال�شراء ،ما ن�ش�أ عنه �شهرة بقيمة 110
 31ديسمبر 201

ماليين ريال �سعودي.

وخالل عام  ،2014حولت مجموعة العزل الخليجية ملكية �شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل بن�سبة �“ %51شركة الم�صنع
ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة” �إلى �أحد ال�شركاء فيها “�شركة العزل الثانية المحدودة” ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل
للمجموعة؛ وعليه �أجرت المجموعة اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي في دي�سمبر  ،2015مع الأخذ في االعتبار تخ�صي�ص ال�شهرة
ل�شركة العزل الخليجية و�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة وتنفيذ مراجعة على االنخفا�ض في قيمة الوحدات المدرة
للنقد بناء على المعلومات المتاحة ومقارنة القيم الدفترية بالقيم القابلة لال�سترداد المقدرة وف ًقا لطريقة منا�سبة.
�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة
ُحدِّ دت القيمة القابلة لال�سترداد ل�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة بنا ًء على ح�ساب القيمة قيد اال�ستخدام
با�ستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل الإدارة العليا لفترة خم�س �سنوات .ونتيجة لذلك
التحليل ،اعترفت الإدارة بخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض في القيمة قدرها  30,58مليون ريال �سعودي في ال�سنة الحالية مقابل
�شهرة بقيمة دفترية قدرها  30,58مليون ريال �سعودي كما في  31دي�سمبر .2014
مجموعة العزل الخليجية
تُحدَّد � ً
أي�ضا القيمة القابلة لال�سترداد لمجموعة العزل الخليجية بنا ًء على ح�ساب القيمة قيد اال�ستخدام با�ستخدام توقعات
التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل الإدارة العليا لفترة خم�س �سنوات .ونتيجة لذلك التحليل ،لم تحدد
الإدارة انخفا�ض في قيمة هذه الوحدة المدرة للنقد.
 -15دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

دائنون
م�صاريف م�ستحقة الدفع
دُفعات مقدمة من عمالء
تكاليف عقود م�ستحقة
مخ�ص�ص �ضمانات
 -16فواتير فائضة عن قيمة أعمال منفذة

م�ستخل�صات مقبو�ضة �أو م�ستحقة القب�ض
ناق�صا :قيمة �أعمال منفذة
ً
 -17قروض قصيرة األجل

قرو�ض ق�صيرة الأجل
تمويالت مرابحة وتورق

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

520,787
356,142
312,885
139,415
23,885

355,554
508,254
308,821
94,739
24,945

1,353,114

1,292,313

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

600,584
()505,708

756,998
()676,272

94,876

80,726

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

135,507
1,820,640

110,389
1,883,059

1,956,147

1,993,448

ُح ِ�ص َل على القرو�ض الق�صيرة الأجل وتمويالت المرابحة والتورق من عدة بنوك محلية بغر�ض تلبية متطلبات ر�أ�س المال العامل.
تح�صلة و�ضمانات م�ؤ�س�سية ورهن على ممتلكات
وهذه القرو�ض مكفولة ب�سندات �إذن َّية والتنازل عن بع�ض �إيرادات العقود ال ُم َّ
المجموعة وم�صانعها ومعداتها (�إي�ضاح  .)10وتحمل هذه القرو�ض تكاليف تمويل ح�سب �أ�سعار االقترا�ض ال�سائدة في ال�سوق.
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 -18قروض ألجل

بنوك تجارية (مالحظة “�أ” �أدناه)
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (مالحظة “ب” �أدناه)

2015

2014

ريال سعودي
(باأللوف)

ريال سعودي
(باأللوف)

321,538
140,015

472,299
93,313

461,553

565,612

ناق�صا :الجزء المتداول:
ً
قرو�ض لأجل من البنوك التجارية (مالحظة “�أ” �أدناه)
قرو�ض لأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (مالحظة “ب” �أدناه)

()116,850
()21,500

()130,178
()26,285

()138,350

()156,463

مقدما ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�صا :تكاليف تمويل مدفوعة ً
ً

()9,865

()5,234

الجزء غير المتداول

313,338

403,915

								
أ) تت�ألف القرو�ض لأجل من البنوك التجارية مما يلي:
		

)1ح�صلت المجموعة على ت�سهيل قر�ض بقيمة  500مليون ريال �سعودي من بنك محلي .وهذا القر�ض مكفول ب�سندات �إذن َّية.
وي�ستحق �سداد القر�ض على � 10أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ابتدا ًء من  30يونيو  .2014ويخ�ضع هذا الت�سهيل لفائدة
على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة للتعامل بين البنوك ال�سعودية (“ )”SIBORزائدً ا هام�ش ربح .وكما في  31دي�سمبر  ،2015بلغ
القر�ض غير الم�سدد  300مليون ريال �سعودي ( 400 :2014مليون ريال �سعودي) بما في ذلك جزء متداول بقيمة 100
مليون ريال �سعودي ( 100 :2014مليون ريال �سعودي).
										
 )2كما ح�صلت المجموعة على ت�سهيل قر�ض بقيمة  25مليون ريال �سعودي من بنك محلي .وهذا القر�ض مكفول ب�سندات
تح�صلة و�ضمانات م�ؤ�س�سية ورهن على ممتلكات المجموعة وم�صانعها ومعداتها
�إذن َّية والتنازل عن بع�ض �إيرادات العقود ال ُم َّ
(�إي�ضاح  .)10وي�ستحق �سداد القر�ض على ً 16
ق�سطا ربع �سنوي مت�ساو ًيا ابتدا ًء من �أكتوبر  .2013ويخ�ضع هذا الت�سهيل
لفائدة على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة للتعامل بين البنوك ال�سعودية (“ )”SIBORزائدً ا هام�ش ربح .وكما في  31دي�سمبر ،2015
بلغ القر�ض غير الم�سدد  10,9مليون ريال �سعودي ( 17,2 :2014مليون ريال �سعودي) بما في ذلك جزء متداول بقيمة 6,3
مليون ريال �سعودي ( 6,3 :2014مليون ريال �سعودي).
											
 )3عالوة على ذلك ،ح�صلت المجموعة على ت�سهيل قر�ض بقيمة  25مليون ريال �سعودي .وهذا القر�ض مكفول ب�سندات �إذن َّية
تح�صلة و�ضمانات م�ؤ�س�سية ورهن على ممتلكات المجموعة وم�صانعها ومعداتها
والتنازل عن بع�ض �إيرادات العقود ال ُم َّ
ً
(�إي�ضاح  .)10وي�ستحق �سداد القر�ض على  36ق�سطا �شهري غير مت�ساوي ابتدا ًء من يناير  .2014ويخ�ضع هذا الت�سهيل
لفائدة على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة للتعامل بين البنوك ال�سعودية (“ )”SIBORزائدً ا هام�ش ربح .وكما في  31دي�سمبر ،2015
ً
متداول م�ستحق الدفع
بلغ القر�ض غير الم�سدد  10,6مليون ريال �سعودي ( 19 :2014مليون ريال �سعودي) وهو يمثل جز ًءا
ً
خالل عام  8,4 :2014( 2016مليون ريال �سعودي مت�ضم ًنا جز ًءا
متداول).
										
ب)ح�صلت المجموعة � ً
أي�ضا على ت�سهيل قر�ض  140مليون ريال �سعودي من �صندق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء
الم�صنع .والقر�ض مكفول برهن على ممتلكات المجموعة وم�صانعها ومعداتها (�إي�ضاح  .)10وت�ستحق القرو�ض ال�سداد على
�أق�ساط غير مت�ساوية.
ويتعين على ال�شركة االلتزام ببع�ض التعهدات ،التي تتطلب من بين �أمور �أخرى ،المحافظة على ن�سب مالية معينة بموجب كافة
اتفاقيات ت�سهيالت القرو�ض المذكورة �أعاله.
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وفيما يلي �إجمالي المبالغ المجمعة لتواريخ ا�ستحقاق القرو�ض لأجل لل�ست �سنوات القادمة:
 31ديسمبر 201

السنة

ريال سعودي (باأللوف)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

138,350

135,188

134,600

31,500

15,750

6,165

 -19زكاة وضريبة دخل
أ) زكاة

ال ُمح ّمل لل�سنة
تت�ألف الزكاة المحملة مما يلي:

مخ�ص�ص ال�سنة الحالية

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

22,150

26,258

ُاحتُ�سب مخ�ص�ص ال�سنة بنا ًء على الوعاء الزكوي لل�شركة و�شركاتها التابعة ال�سعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى �أ�سا�س الوعاء
الزكوي لل�شركات التابعة ال�سعودية الأخرى (“ :2014بالمثل”).
										
									
موقف الربوط
تم االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة ال�سعودية المملوكة لها بالكامل ككل
حتى عام  .2012وقد ُقدم الإقراران الزكويان عن عامي  2013و � 2014إلى م�صلحة الزكاة والدخل .غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر
بعد الربوط النهائية عنهما.
										
							
�شركة الم�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب المحدودة
ُ
تم االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام  .2007وقد قدمت لم�صلحة الزكاة والدخل الإقرارات
الزكوية عن الأعوام من  2008حتى  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
									
�شركة م�صنع ال�صوف ال�صخري
ُ
تم االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام  .2013وقد قدم الإقرار الزكوي عن عام � 2014إلى م�صلحة
الزكاة والدخل .غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربط النهائي عنه.
										
						
ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجال�س المحدودة
تم االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام  .2003وقد قدمت لم�صلحة الزكاة والدخل الإقرارات
الزكوية عن الأعوام من  2004حتى  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
									
�شركة العزل الأولى
قدمت لم�صلحة الزكاة والدخل الإقرارات الزكوية عن الأعوام من  2008حتى  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط
النهائية عنها.
							
									
مجموعة العزل الخليجية
تم االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام  .2007وقد قدمت لم�صلحة الزكاة والدخل الإقرارات
الزكوية عن الأعوام من  2008حتى  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
احت�سب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم الإدارات للأنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية .وتخ�ضع الأنظمة الزكوية
في المملكة العربية ال�سعودية لتف�سيرات متباينة ،وقد تختلف الربوط التي �ست�صدرها الم�صلحة عن الإقرارات المقدمة من كل �شركة.
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ب) ضريبة دخل
 31ديسمبر 201

ال ُمح ّمل لل�سنة
تت�ألف �ضريبة الدخل المحملة مما يلي:

مخ�ص�ص ال�سنة الحالية

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

6,196

12,246

ُيج َّنب مخ�ص�ص ل�ضريبة الدخل وف ًقا لم�صالح ال�ضرائب التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية
ال�سعودية.
										
									
موقف الربوط
		
فيما يلي موقف الربوط الخا�ص بال�شركات التابعة الأجنبية الرئي�سية:
										
						
�شركة الزامل �إيركوند�شنرز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
تم االتفاق مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س .2009
و ُقدِّ مت �إلى م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام المنتهية من  31مار�س  2010حتى  31مار�س .2015
غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
				
زامل �ستيل بيلدنغز �إنديا برايفت ليمتد  -الهند
تم االتفاق مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س .2012
و ُقدِّ مت �إلى م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام المنتهية من  31مار�س  2013حتى  31مار�س .2015
غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
						
زامل كون�سترك�شن �إنديا بي.في.تي .ليمتد  -الهند
تم االتفاق مع م�صلحة ال�ضرائب الهندية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة المنتهية في  31مار�س .2012
و ُقدِّ مت �إلى م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام المنتهية من  31مار�س  2013حتى  31مار�س .2015
غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
		
زامل �إنفورمي�شن تكنولوجى جلوبال برايفت ليمتد  -الهند
ُقدِّ مت �إلى م�صلحة ال�ضرائب الهندية الإقرارات ال�ضريبية الخا�صة بال�شركة عن جميع ال�سنوات حتى  31مار�س  .2015غير �أن
الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عن �أي �سنة.
				
زامل �ستيل بيلدنغز فيتنام ليمتد كومباني  -فيتنام
ُ
تم االتفاق مع م�صلحة ال�ضرائب الفيتنامية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2012وقدِّ م �إلى م�صلحة
ال�ضرائب الفيتنامية الإقراران ال�ضريبيان عن عامي  2013و  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربطين النهائيين عنهما.
										
					
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية (المنطقة الحرة) – جمهورية م�صر العربية
ت�أ�س�ست ال�شركة وف ًقا لقانون �ضمانات وحوافز اال�ستثمار ا�ستنادًا لن�ص المادة  8ل�سنة  1997من هذا القانون .عليه ،ف�إن ال�شركة
معفاة من �ضرائب ال�شركات و�ضرائب اال�ستقطاع و�سي�ستمر تطبيق هذه المزايا طوال مدة ال�شركة.
										
						
�شركة الزامل للمباني الحديدية – جمهورية م�صر العربية
ُ
تم االتفاق مع م�صلحة ال�ضرائب الم�صرية على الربوط ال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2004وقدِّ مت �إلى م�صلحة
ال�ضرائب الم�صرية الإقرارات ال�ضريبية عن الأعوام من  2005حتى  .2014غير �أن الم�صلحة لم ت�صدر بعد الربوط النهائية عنها.
										
احت�سبت �ضريبة الدخل بنا ًء على فهم الإدارات وتف�سيرها للأنظمة ال�ضريبية المعمول بها في الدولة المعنية .وتخ�ضع الأنظمة ال�ضريبية
لتف�سيرات متباينة ،وقد تختلف الربوط التي �ست�صدرها م�صالح ال�ضرائب عن الإقرارات ال�ضريبية المقدمة من قبل كل �شركة.
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 31ديسمبر 201

الحركة في المخ�ص�ص									
كانت الحركة في مخ�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة على النحو التالي:
2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

في بداية ال�سنة
ال ُمج ّنب خالل ال�سنة
توقف توحيد �شركة تابعة (�إي�ضاح )11
توحيد �شركة تابعة (�إي�ضاح )11
المدفوع خالل ال�سنة

52,616
28,346
()22,241

60,006
38,504
()1,123
104
()44,875

في نهاية ال�سنة

58,721

52,616

 -20مكافآت نهاية خدمة للموظفين

فيما يلي الحركة في مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين:

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

في بداية ال�سنة
ال ُمح ّمل لل�سنة
المدفوع خالل ال�سنة

320,931
70,376
()34,749

295,196
48,553
()22,818

في نهاية ال�سنة

356,558

320,931

 -21رأس المال
يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الم�ص ّرح به والم�صدر والمدفوع بالكامل بقيمة  600مليون ريال �سعودي ( 600 :2014مليون ريال �سعودي)

من  60مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ( 60 :2014مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد).
 -22توزيعات أرباح

اقترح مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  22يوليو 2015م (الموافق � 6شوال 1436هـ) توزيع �أرباح نقدية �أولية على
الم�ساهمين بقيمة  1ريال �سعودي لل�سهم الواحد ب�إجمالي  60مليون ريال �سعودي ،بما يمثل  %10من ر�أ�س المال ،وقد دُفعت
توزيعات الأرباح خالل ال�سنة ( :2014اقترح مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  21يوليو 2014م (الموافق  24رم�ضان
1435هـ) توزيع �أرباح نقدية �أولية على الم�ساهمين بقيمة  1ريال �سعودي لل�سهم الواحد ب�إجمالي  60مليون ريال �سعودي ،بما يمثل
 %10من ر�أ�س المال ،وقد دُفعت توزيعات الأرباح خالل عام .)2014
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،اقترح مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  21دي�سمبر 2015م (الموافق  10ربيع الأول 1437هــ)
توزيع �أرباح نقدية بقيمة  1ريال �سعودي لل�سهم الواحد عن عام  2015ب�إجمالي  60مليون ريال �سعودي ،بما يمثل  %10من ر�أ�س
المال ،على �أن يعتمدها الم�ساهمون في اجتماع الجمعية العامة ( :2014اقترح مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  19يناير
2015م (الموافق  28ربيع الأول 1436هــ) توزيع �أرباح نقدية بقيمة  1ريال �سعودي لل�سهم الواحد عن عام  2014ب�إجمالي 60
مليون ريال �سعودي ،بما يمثل  %10من ر�أ�س المال ،وقد اعتمد الم�ساهمون ذلك الحق ًا في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ
� 9إبريل 2015م (الموافق  28جمادى الأخرة 1436هــ) ودُفعت خالل ال�سنة).
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 -23حصص غير مسيطرة

 31ديسمبر 201

فيما يلي الحركة في الح�ص�ص غير الم�سيطرة:
2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

في بداية ال�سنة
توقف توحيد �شركة تابعة (�إي�ضاح )11
توزيعات �أرباح مدفوعة من قبل �شركات تابعة
ح�صة في نتائج
�صافي الحركة

255,215
11,125
()462

272,139
()22,915
()12,630
21,494
()2,873

في نهاية ال�سنة

265,878

255,215

 -24مصاريف بيع وتوزيع

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

256,644
9,172
35,507
33,034
30,085
22,143
17,283
15,439
3,278
34,411

278,575
9,485
59,082
47,587
51,701
25,211
12,575
17,409
2,072
30,895

456,996

534,592

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

336,975
28,478
20,732
8,885
5,877
4,664
3,712
31,445

297,860
21,345
17,539
11,887
10,236
4,194
2,862
40,997

440,768

406,920

2015

2014

ريال سعودي (باأللوف)

ريال سعودي (باأللوف)

8,344
1,070
922
22,143

()4,577
14,080
2,140
()467
7,830

32,479

19,006

تكاليف موظفين
رحالت عمل
نقل
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
دعاية و�إعالن وترويج مبيعات
�ضمانات
ا�ستهالك
�إيجار ومنافع خدمية
�إ�صالح و�صيانة
�أخرى

 -25مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
ا�ستهالك
ات�صاالت وخدمات تقنية معلومات
ايجار ومنافع
�أتعاب مهنية
لوازم مكتب
رحالت عمل
�أخرى
 -26إيرادات أخرى ،بالصافي

ربح (خ�سارة) من تحويل عمالت �أجنبية
�أرباح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات في �شركات زميلة
�إيرادات توزيعات �أرباح
ربح (خ�سارة) من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صانع ومعدات
�أخرى
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 -27ربحية السهم
 31ديسمبر 201

تُحت�سب ربحية ال�سهم المتعلقة بالعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على المتو�سط المرجح لعدد
الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
 -28المعلومات القطاعية

وف ًقا لإجراءات �إ�صدار التقارير الداخلية لدى المجموعة ،اعتمد مجل�س الإدارة قطاعات الأعمال فيما يتعلق ب�أن�شطة المجموعة.
ُ�سجل المعامالت بين قطاعات الأعمال بالتكلفة .وفيما يلي �إيرادات المجموعة وربحها الإجمالي و�صافي �أ�صولها ح�سب قطاعات
وت ّ
الأعمال والقطاعات الجغرافية:
قطاعات األعمال

مبيعات
الدخل (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية
�صافي الأ�صول

2015

صناعة
المكيفات

صناعة
الحديد

العزل

المركز الرئيسي
وأخرى

2,476,207
236,511
727,149

2,683,812
164,972
806,175

321,386
25,459
127,318

7,190
()19,423
224,504

قطاعات األعمال

مبيعات
الدخل (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية
�صافي الأ�صول

صناعة المكيفات

صناعة
الحديد

العزل

المركز الرئيسي
وأخرى

2,463,798
219,612
587,228

2,535,521
194,580
745,688

292,932
30,783
125,978

163,168
()39,100
283,626

اإلجمالي
5,455,419
405,875
1,742,520

2015

المملكة العربية
السعودية

الدول األسيوية
األخرى

أفريقيا

أوروبا

اإلجمالي

4,506,460
376,057

588,130
9,738

384,373
21,351

9,632
373

5,488,595
407,519

القطاعات الجغرافية

مبيعات
الدخل من العمليات الرئي�سية

5,488,595
407,519
1,885,146

2014

القطاعات الجغرافية

مبيعات
الدخل من العمليات الرئي�سية

اإلجمالي

2014

المملكة العربية
السعودية

الدول
األسيوية
األخرى

أفريقيا

أوروبا

اإلجمالي

4,529,016
349,495

581,746
24,892

334,430
31,402

10,227
86

5,455,419
405,875
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 -29التزامات محتملة
 31ديسمبر 201

�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،بالنيابة عنها� ،ضمانات ح�سن �أداء و�ضمانات �سداد بقيمة  1,165مليون ريال �سعودي
( 1,123 :2014مليون ريال �سعودي).
											
 -30التزامات رأسمالية

اعتمد مجل�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمالية م�ستقبلية بقيمة  70مليون ريال �سعودي ( 52 :2014مليون ريال �سعودي) تتعلق ببع�ض
م�شاريع التو�سعة.
 -31إدارة المخاطر

									
مخاطر �أ�سعار العمولة
تتمثل مخاطر �أ�سعار العمولة في التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار العمولة في ال�سوق.
وتتعر�ض المجموعة لمخاطر �أ�سعار العمولة على قرو�ضها الق�صيرة الأجل وقرو�ضها لأجل التي تحمل عمولة .وتدير المجموعة
تعر�ضها لمخاطر �أ�سعار العمولة بالمراقبة الم�ستمرة لحركة �أ�سعار العمولة.
										
									
مخاطر ال�سوق
تن�ش�أ مخاطر �أ�سعار الأ�سهم من التغيرات التي تطر�أ على القيم العادلة ال�ستثمارات الأ�سهم .ويدير ق�سم اال�ستثمارات في المجموعة
مخاطر �أ�سعار الأ�سهم .وتن�ش�أ مخاطر �أ�سعار الأ�سهم غير ال ُمد َرجة في ال�سوق المالية من محفظة المجموعة اال�ستثمارية .وتدير
المجموعة ذلك من خالل تنويع اال�ستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وو�ضع حدود على قطاعات الأدوات للأ�سهم الفردية
والإجمالية والتركز ال�صناعي.
										
									
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في �إخفاق �أحد طرفي الأداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف الآخر .وت�سعى
المجموعة �إلى �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل �إال مع بنوك تتمتع ب�سمعة ح�سنة ،كما ت�سعى �إلى �إدارة مخاطر
االئتمان المتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الح�سابات المدينة غير ال ُم�سدَّدة والت�أكد من متابعتها عن كثب.
ولم ُتحدِّ د الإدارة �أي ت�أثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر االئتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
									
مخاطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة المجموعة لل�صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية .وقد تن�ش�أ
مخاطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع �أ�صل مالي ب�شكل �سريع وبمبلغ ُيقارب قيمته العادلة .وتدير المجموعة مخاطر ال�سيولة
يوما من
ب�ضمان توفير الت�سهيالت البنكية .وتتطلب �شروط المبيعات لدى المجموعة �أن تُ�سدد المبالغ الم�ستحقة خالل � 30إلى ً 60
تاريخ تقديم الفاتورة .وتُ�سدد الح�سابات التجارية الدائنة عادة خالل � 60إلى  120يوما من تاريخ ال�شراء.
										
									
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
وتتع َّر�ض المجموعة للتقلبات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية في �سياق �أعمالها العادي .ولم تُجر المجموعة خالل ال�سنة
معامالت هامة بعمالت غير الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي والين الياباني واليورو .ونظ ًرا لكون �سعر �صرف الريال ال�سعودي
ثابت مقابل الدوالر الأمريكي ،فال ت�ش ّكل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي مخاطر عمالت هامة .تتعر�ض المجموعة لمخاطر العمالت
على المعامالت والأر�صدة الم�سجلة باليورو .وتدير المجموعة تعر�ضها لمخاطر عملة اليورو بمراقبة التقلبات التي تطر�أ عليها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ستخدم المجموعة عقود ال�صرف الأجنبي الآجل بغر�ض التحوط �ضد م�شتريات المواد الخام المتوقعة من
الموردين بالين الياباني.
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 -32القيم العادلة لألدوات المالية
 31ديسمبر 201

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام ما بين �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر
الفوري للمعاملة في تعامالت ال�سوق المبا�شرة .تتك َّون الأدوات المالية من الأ�صول المالية والمطلوبات المالية .وتت�ألف الأ�صول
المالية الخا�صة بالمجموعة من النقد وما في حكمه والح�سابات المدينة والمبالغ الم�ستحقة من جهات ذات عالقة و�صافي
اال�ستثمار في عقد �إيجار تمويلي .وتت�ألف المطلوبات المالية من القرو�ض الق�صيرة الأجل والقرو�ض لأجل والح�سابات الدائنة
والمبالغ الم�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة.
 -33أرقام المقارنة

�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام ال�سنة الما�ضية بما يتما�شى مع عر�ض ال�سنة الحالية.
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