




2  .............................................................................................. النتائج املالية 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة ..........................................................................  4

ر�ضالتنا وقيمنا الأ�ضا�ضية ...................................................................  5

6  ...................................................................................... نبذة عن ال�ضركة 

10 ................................................................ كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

14 ........................................................................ كلمة الرئي�س التنفيذي 

اأهم امل�ؤ�ضرات املالية .............................................................................  16 

18  ............................... ا�ضتعرا�س اأن�ضطة واإجنازات القطاعات 

نظرة عامة على الأ�ض�اق يف العام 2015 ...............................  49   

ا�ضتعرا�س اإجنازات اخلدمات املركزية .................................  54  

 68 ...... الق�ائم املالية امل�حدة وتقرير مراجعي احل�ضابات 

املحت�يات

| 1



التقرير ال�سنوي 2014

| 2

النتائج

         املالية

•  الإيرادات: بلغت 5455.4 مليون ريال �سعودي 

)1454.8 مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2014، 

مقابل 5413.9 مليون ريال �سعودي )1443.7 

مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2013 وذلك 

بارتفاع قدره %0.8.

•  اإجمايل الربح: بلغ 1334.1 مليون ريال �سعودي 

)355.8 مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2014، 

مقابل 1306.8 مليون ريال �سعودي )348.5 

مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2013 وذلك 

بارتفاع قدره %2.1.

•  الأرباح الت�شغيلية: بلغت 405.9 مليون ريال 

�سعودي )108.2 مليون دوالر �أمريكي( يف 

عام 2014، مقابل 402.7 مليون ريال �سعودي 

)107.4 مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2013 

وذلك بارتفاع قدره %0.8.

•��الأرباح ال�شافية: بلغت بعد �حت�ساب �لزكاة 

�ل�سرعية 260.3 مليون ريال �سعودي )69.4 

مليون دوالر �أمريكي( يف عام 2014، مقابل 

235.4 مليون ريال �سعودي )62.8 مليون دوالر 

�أمريكي( يف عام 2013 وذلك بارتفاع قدره 

.%10.6

•��ربحية ال�شهم الواحد: بلغت ربحية �ل�سهم 4.34 

ريال �سعودي )1.16 دوالر �أمريكي( يف عام 

2014، مقابل 3.92 ريال �سعودي )1.1 دوالر 

�أمريكي( يف عام 2013.

•��حقوق امل�شاهمني: �رتفعت بن�سبة 6.1% لت�سل 

�إىل 1997،7 مليون ريال �سعودي )532.7 مليون 

دوالر �أمريكي( يف عام 2014، مقابل 1880.7 

مليون ريال �سعودي )501.5 مليون دوالر 

�أمريكي( يف عام 2013.



| 3

يع�د ال�ضبب يف حت�ضن النتائج خالل العام 

2014 اإىل ارتفاع املبيعات الإجمالية والأرباح 

الت�ضغيلية يف قطاعي التكييف واحلديد، وكذلك 

اإىل ارتفاع الكفاءة الت�ضغيلية وارتفاع الإيرادات 

من ال�ضتثمارات، اإ�ضافة اإىل عدم وج�د تاأثري 

�ضلبي ب�ضبب �ضعر �ضرف الروبية الهندية واجلنيه 

امل�ضري مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام 2013. 

اإن الزامل لل�ضناعة هي �ضركة عاملية رائدة تعمل 

يف العديد من الأ�ض�اق الرئي�ضية يف جن�ب �ضرق 

اآ�ضيا، و�ضبه القارة الهندية، و�ضمال اأفريقيا، 

اإ�ضافة اإىل اململكة العربية ال�ضع�دية ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي. وتقدم ال�ضركة جمم�عة كبرية 

من املنتجات الرئي�ضية واأنظمة وخدمات هند�ضية 

متكاملة وحل�ل �ضاملة لقطاع الت�ضييد والبناء.
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 يظهر يف ال�ض�رة من الي�ضار: عبداهلل حممد الزامل )الرئي�س التنفيذي(

 خالد �ضليمان العليان | عبداهلل �ضالح جمعة | خالد عبداهلل الزامل )رئي�س جمل�س الإدارة(

 اأحمد عبداهلل الزامل | معايل الدكت�ر �ضليمان عبد العزيز ال�ضليم | اأديب عبد اهلل الزامل

حممد �ضليمان احلربي | طارق علي التميمي | عبدالرحمن فار�س ال�ض�يلم

 اأع�ضاء

جمل�س الإدارة
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 ر�ضالتنا

 وقيمنا

الأ�ضا�ضية

روؤيتنا 

 �ضركة �ضناعية

 رائدة تعمل على

 اإيجاد قيم

 متميزة للعمل

واملجتمع.

ر�ضالتنا

اأن نك�ضب ثقة الأ�ض�اق 

وامل�ضاهمني من خالل حتقيق 

الإجناز املتميز يف القطاع 

ال�ضناعي وامل�ضاهمة ب�ضخاء 

لتحقيق التط�ر والرفاهية 

ملجتمعاتنا.

النزاهة - ن�ؤمن باأن املكانة وال�ضمعة املمتازة 

هما اأمران اأ�ضا�ضيان لنجاح اأعمالنا. لذا نتم�ضك 

باأخالقيات العمل والأ�ض�ل املهنية على اأعلى 

م�ضت�ى، ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة يف 

تعاملنا مع �ضركائنا.

التميز - نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها. 

ونبذل ق�ضارى جهدنا لإر�ضائهم من خالل الرتكيز 

على عن�ضر اجل�دة يف اأعمالنا وخدماتنا. ونبادر 

اإىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق التميز يف تلبية 

رغباتهم. 

البتكار - ن�ضعى دائمًا اإىل التعلم ودعم البتكارات 

املفيدة، م�ضتفيدين من خرباتنا ومن اخلربات 

العاملية الأخرى، ونبتكر احلل�ل املحلية الرائدة 

املبنية على خربات عاملية امل�ضت�ى، ونرحب بالتغيري 

الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطم�حات من 

اأجل تنمية اأعمالنا. 

الريادة - نعمل على تنمية امل�اهب وخلق القدرات 

القيادية لإيجاد حل�ل عمل فاعلة تهدف اإىل تلبية 

احتياجات عمالئنا على اأف�ضل وجه، وتط�ير اأ�ض�اق 

ملنتجاتنا والرتقاء مب�ضت�ى م�ظفينا وحتقيق 

الفائدة للم�ضاهمني، وذلك عن طريق ال�ضتغالل 

الأمثل لالأم�ال وامل�ارد والتقنيات مبا ي�ؤدي اإىل 

تنمية مفه�م الريادة يف ال�ضركة. 

خدمة املجتمع - نطمح لتحقيق النجاح يف اأعمالنا 

والرفاهية مل�ظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها. 

كما ن�ضعى من خالل ثقافتنا واأفكارنا واهتماماتنا 

البيئية وعملنا اجلماعي على تر�ضيخ قيمنا املميزة 

يف تعاملنا مع اأفراد املجتمع من ح�لنا.
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 نبذة

عن ال�ضركة

نحن نعي جيدًا اأهمية اللتزام 

بالنزاهة والريادة لتحقيق النم� 

 والنجاح لأعمالنا وت�فري

 ع�ائد جمزية وم�ضتمرة

جلميع م�ضاهمينا

تاأ�ض�ضت �ضركة الزامل لال�ضتثمار ال�ضناعي 

)الزامل لل�ضناعة( يف عام 1998 ويقع مقرها 

الرئي�ضي يف الدمام باململكة العربية ال�ضع�دية. 

وهي �ضركة �ضع�دية م�ضاهمة وجمم�عة �ضناعية 

واإنتاجية رائدة تق�م بت�فري اأنظمة وخدمات 

هند�ضية متكاملة ومنتجات عالية اجل�دة لتلبية 

متطلبات �ضناعة الإن�ضاءات العاملية.

نحن يف الزامل لل�ضناعة نعي جيدًا اأهمية اللتزام 

بالنزاهة والريادة لتحقيق النم� والنجاح لأعمالنا 

وت�فري ع�ائد جمزية وم�ضتمرة جلميع م�ضاهمينا. 

وهذه القيم الأ�ضا�ضية هي التي ت�جه روؤيتنا لتحقيق 

النم� من خالل ال�ضعي لتحديد الفر�س ال�ضتثمارية 

ال�اعدة وحت�يلها اإىل م�ضاريع ناجحة ومزدهرة 

ح�ل العامل.  
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لقد اأدرك م�ؤ�ض�ض� ال�ضركة منذ بداية ن�ضاأتها 

اأهمية التن�ع القت�ضادي للمملكة العربية ال�ضع�دية 

وكذلك التن�ع يف اأعمال واأن�ضطة ال�ضركة لتن�يع 

م�ضادر الدخل، وذلك من خالل تاأ�ضي�س التحالفات 

وال�ضراكات ال�ضرتاتيجية مع ال�ضركات العاملية 

الكربى والدخ�ل اإىل اأ�ض�اق اإقليمية وعاملية جديدة. 

تق�م الزامل لل�ضناعة حاليًا ببيع منتجاتها يف اأكرث 

من 90 �ض�ق عاملية، ومتار�س اأن�ضطتها من خالل اأربع 

قطاعات رئي�ضية، وهي قطاع احلديد، وقطاع تكييف 

اله�اء، وقطاع امل�اد العازلة، وقطاع ال�ضناعات 

اخلر�ضانية. ومتلك ال�ضركة ح�ض�س الأغلبية يف عدد 

من ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية، اإىل جانب امتالكها 

للعديد من ال�ضركات الأخرى. يعمل يف الزامل 

لل�ضناعة اأكرث من 14.000 م�ظف يف 55 دولة.

انطالقًا من روؤيتها ال�ضرتاتيجية لدعم وتط�ير 

ال�ضناعات املحلية يف اململكة العربية ال�ضع�دية، 

اختارت الزامل لل�ضناعة الرتكيز على جمالت 

متخ�ض�ضة يف قطاعات البناء والإن�ضاءات 

والهياكل الإن�ضائية واملنتجات ال�ضناعية. جميع 

الأن�ضطة والعمليات الت�ضنيعية يف قطاعات الزامل 

لل�ضناعة حا�ضلة على �ضهادات الأيزو العاملية 

للج�دة ال�ضاملة، كما حت�ضل قطاعات و�ضركات 

الزامل لل�ضناعة على ال�ضهادات واجل�ائز املتميزة 

با�ضتمرار تقديرًا جل�دة منتجاتها وخدماتها التي 

تقدمها لعمالئها، اإىل جانب ريادتها يف جمال 

البحث والتط�ير للتقنيات احلديثة والعمليات 

ال�ضناعية املتقدمة. 
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منتجات الزامل لل�سناعة

متلك قطاعات الزامل لل�ضناعة مرافق ت�ضنيعية 

يف كل من اململكة العربية ال�ضع�دية، والإمارات 

العربية املتحدة، وم�ضر، والهند، وفيتنام، 

واإيطاليا. وتق�م �ضركاتنا باإنتاج وت�ضنيع العديد 

من املنتجات وامل�اد والأنظمة الهند�ضية املبتكرة، 

وتقدمي احلل�ل واخلدمات املتخ�ض�ضة جلميع 

العمالء ل�ضتخدامها يف خمتلف مراحل البناء 

والت�ضييد.

وت�ضمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:

•  املباين احلديدية �ضابقة الهند�ضة والهياكل 

الإن�ضائية الف�لذية

•  اأجهزة تكييف اله�اء مبا يف ذلك خدمات 

الرتكيب وال�ضيانة

•  معدات املعاجلة ال�ضناعية 

•  اأبراج نقل الطاقة والت�ضالت والع�ار�س املفرغة 

وامل�ضطحات احلديدية

•  املباين اخلر�ضانية اجلاهزة

•  امل�اد العازلة من الفيربجال�س وال�ض�ف 

ال�ضخري 

•  الأنابيب املعزولة

•  الأل�اح املح�ض�رة العازلة للحرارة 

•  اأنظمة اأمتتة واإدارة املباين ونظم الأمن واحلماية

•  �ضيانة وفح�س امل�ضاريع ال�ضناعية

•  تنفيذ امل�ضاريع الإن�ضائية املتكاملة

•  منتجات وحل�ل تط�ير البنية التحتية لقطاع 

الت�ضالت

ت�فر الزامل لل�ضناعة حل�ل املباين ال�ضاملة 

لكافة عمالئها. ومن خالل ق�تنا وتن�ع منتجاتنا 

قمنا بتعزيز قدراتنا لنك�ن م�ضدر متكامل لتلبية 

الحتياجات اخلا�ضة مب�ضاريع البناء ح�ل العامل، 

بدءًا من اخلدمات الهند�ضية اإىل ت�ضنيع وت�ريد 

املنتجات ال�ضناعية واأنظمة التحكم البيئي، اإ�ضافة 

اإىل خدمات الرتكيب والدعم الفني ال�ضاملة.

روؤيتنا ور�شالتنا وقيمنا امل�شرتكة جتمع م�شاحلنا 

التجارية املتنوعة

على الرغم من ممار�ضة قطاعات الزامل لل�ضناعة 

لأن�ضطة ووظائف خمتلفة، اإل اأنها تعمل كلها 

جمتمعة �ضمن الروؤية والر�ضالة والقيم الأ�ضا�ضية 

امل�ضرتكة لل�ضركة. وقد ت��ضعت اأن�ضطة الزامل 

لل�ضناعة حتت الإ�ضراف والقيادة والروؤية احلكيمة 

مل�ؤ�ض�ضيها من خالل خلق قيم اجتماعية وح�ضارية 

مميزة. كما جنحت ر�ضالتهم يف ك�ضب ثقة العمالء 

وامل�ضاهمني من خالل حتقيق الكفاءة والأداء املتميز 

واحلر�س على م�ضالح كافة قطاعات الزامل 

لل�ضناعة ط�ال م�ضرية ال�ضركة. وتتب�اأ الزامل 

لل�ضناعة حاليًا مركزًا رياديًا يف العامل يف اإطار 

م�ضاعيها لتحقيق املعرفة والبتكار والحرتافية 

والتميز يف العمل.

اخلدمات املركزية امل�شرتكة: النموذج الأمثل 

لتقدمي اخلدمات امل�شاندة بكفاءة وفعالية

تقدم قطاعات الزامل لل�ضناعة لعمالئها جمم�عة 

من املنافع واملزايا املبنية على مفه�م حل�ل املباين 

ال�ضاملة، التي تهدف اإىل تلبية خمتلف احتياجاتهم 

من منتجات البناء العالية اجل�دة، وذلك نتيجة 

لتط�ير ال�ضركة ل�ضرتاتيجية من� طم�حة تربز 

روؤيتها وريادتها يف قطاع البناء والت�ضييد.

ول�ضمان تقدمي حل�ل املباين ال�ضاملة بفعالية 

وكفاءة عالية، تق�م ال�ضركة بتط�ير ودعم املبادرات 

ال�ضرتاتيجية على م�ضت�ى املجم�عة مبا فيها 

اخلدمات املركزية امل�ضرتكة التي جتمع وت�حد 

وظائف ومهام كل من اإدارات املالية، وال�ضئ�ن 

الإدارية وامل�ارد الب�ضرية، وتقنية املعل�مات، 

والعالقات العامة وال�ضئ�ن القان�نية لكافة قطاعات 

الزامل لل�ضناعة. وتت�ضمن اأبرز هذه املهام:

•  اللتزام بتط�ير املنتجات اجلديدة من خالل 

ا�ضتخدام اأحدث التقنيات املتط�رة ودمج وتعزيز 



ت��ضعت اأن�ضطة الزامل 

 لل�ضناعة حتت الإ�ضراف

والقيادة والروؤية احلكيمة 

 مل�ؤ�ض�ضيها من خالل

 خلق قيم اجتماعية

وح�ضارية مميزة
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نظم تقنية املعل�مات يف خمتلف قطاعات 

ال�ضركة. 

•  املحافظة على اأعلى معايري �ضمان اجل�دة، 

حيث حازت قطاعات ال�ضركة على العديد من 

اعتمادات اجل�دة من عدة هيئات وجهات دولية 

متخ�ض�ضة.

•  الت��ضع وتط�ير الأ�ض�اق الدولية با�ضتمرار 

واملحافظة على الريادة يف ال�ض�ق املحلي يف 

اململكة العربية ال�ضع�دية.

•  عمليات التملك والندماج ال�ضرتاتيجية لتعزيز 

ودعم اأن�ضطة كافة قطاعات ال�ضركة. 

•  التحالفات ال�ضرتاتيجية مع �ضركات خمتارة 

متعددة اجلن�ضيات لت��ضيع النت�ضار الدويل 

وتعزيز احل�ضة ال�ض�قية.

•  ال�ضتثمار يف التدريب والتط�ير املهني للم�ظفني.

اإن جميع املهام وال�ظائف الإدارية مركزية ل�ضمان 

حتقيق ال�ضتمرارية واملرونة يف خمتلف اأ�ض�اق 

ال�ضركة. كما تهدف اخلدمات املركزية امل�ضرتكة 

لت�ضهيل املعامالت التجارية مع ال�ضركة وتاأمني 

نقطة ات�ضال واحدة لكافة عمالء ال�ضركة ح�ل 

العامل، بالإ�ضافة اإىل ت�فري امل�ارد التقنية املتقدمة 

لل�ضركات ال�ضغرية حتت مظلة واحدة، وتقدمي 

الدعم وفر�س التط�ر ال�ظيفي جلميع امل�ظفني.

�ضن�ا�ضل يف الزامل لل�ضناعة حتقيق روؤيتنا نح� 

الريادة والتميز يف الأعمال واملجتمع، وم�ا�ضلة 

مهمتنا املتمثلة يف اإحراز النجاح من خالل حتقيق 

الكفاءة والثقة يف منتجاتنا وخدماتنا، اإىل جانب 

حتقيق التكامل بني قيمنا الأ�ضا�ضية وم�ا�ضلة 

تنفيذ ودعم ال�ضرتاتيجيات املبتكرة لل�ضركة. 

كما �ضن�ا�ضل البحث عن الفر�س ال�اعدة ودعم 

امل�ضاريع والأعمال اجلديدة مبا ي�ضهم يف حتقيق 

النجاح والع�ائد املجزية مل�ضاهمينا وم�ظفينا 

واملجتمعات التي نعمل فيها.

تداول الأ�سهم

اأ�ضهم ال�ضركة متاحة للتداول يف �ض�ق الأ�ضهم 

ال�ضع�دية جلميع امل�اطنني واخلليجيني. يتم تداول 

اأ�ضهم �ضركة الزامل لال�ضتثمار ال�ضناعي يف ال�ض�ق 

املالية ال�ضع�دية )تداول( با�ضم »الزامل لل�ضناعة« 

حتت الرمز )2240( منذ مطلع عام 2002.  ميكن 

احل�ض�ل على مزيد من املعل�مات يف امل�قع التايل: 

www.tadawul.com.sa
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جمل�س الإدارة

عزيزي امل�ساهم،

ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة الزامل 

لال�شتثمار ال�شناعي )الزامل لل�شناعة( اأن اأقدم 

لكم التقرير ال�شنوي للعام املايل املنتهي يف 31 

دي�شمرب 2014م، الذي ي�شتعر�س اأبرز اإجنازات 

ال�شركة واأن�شطتها امل�شتمرة والقوائم املالية ال�شنوية 

املوحدة.

اأكملت الزامل لل�شناعة عامها ال�شاد�س ع�شر 

حمققة مزيدًا من النمو والأرباح والأداء املتميز 

مقارنة بالعام ال�شابق. وُيعزى هذا التح�شن بدرجة 

كبرية اإىل ارتفاع املبيعات الإجمالية والأرباح 

الت�شغيلية يف قطاعي التكييف واحلديد، اإ�شافة 

اإىل ارتفاع الكفاءة الت�شغيلية. كما يعود ال�شبب يف 

التح�شن اإىل ارتفاع الأرباح من ال�شتثمارات، ما 

اأدى اإىل ارتفاع الأرباح والإيرادات الإجمالية.

وُيعد هذا الإجناز متميزًا يف ظل الظروف 

القت�شادية احلالية يف معظم البلدان التي تعمل 

فيها ال�شركة. وبعد عدة �شنوات من الركود 

القت�شادي، بداأ ب�شي�س اأمل بالظهور يف نهاية 

العام ب�شاأن تعايف القت�شادات املتقدمة يف الفرتة 

املقبلة.

ويف اأ�شواقنا املحلية باململكة العربية ال�شعودية، 

بقيت الأو�شاع ب�شفة عامة جيدة وم�شتقرة، يف 
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حني مل ي�ؤثر النخفا�س امللح�ظ لأ�ضعار النفط 

يف الأ�ض�اق العاملية على اجله�د احلك�مية 

مل�ا�ضلة دعم اأداء القت�ضاد املحلي ومتابعة تنفيذ 

م�ضروعات التنمية القت�ضادية والجتماعية 

ال�ضاملة، مما كان له اأثر اإيجابي كبري على من� 

خمتلف الأعمال واخلدمات التي تقدمها ال�ضركة. 

ويف اأماكن اأخرى من العامل، وبحل�ل نهاية العام، 

كانت هناك دلئل ت�ضري اإىل اأن كاًل من الهند 

وم�ضر، وكذلك بع�س الدول الأفريقية، بداأت ت�ضهد 

من�ًا وا�ضحًا وب�ضكل اأف�ضل من بلدان جن�ب �ضرق 

اآ�ضيا التي ل يزال ي�ض�دها ال�ضعف القت�ضادي. 

وحتى يف ظل ظه�ر ب�ادر جديدة للنم� القت�ضادي 

واحتمال وج�د املزيد من الفر�س التجارية 

املختلفة، فاإن ه�ام�س الربح تبقى حتت �ضغط 

�ضديد ب�ضبب املناف�ضة الق�ية يف الأ�ض�اق.

وعلى الرغم من هذه التحديات والتقلبات 

القت�ضادية العاملية، اإل اأن الزامل لل�ضناعة متكنت 

بف�ضل اهلل من م�ا�ضلة النم� والنجاح، حيث 

ارتفعت اإيراداتها الإجمالية لت�ضل اإىل 5455.4 

ملي�ن ريال �ضع�دي )1454.8 ملي�ن دولر 

اأمريكي( يف عام 2014، مقابل 5413،9 ملي�ن ريال 

�ضع�دي )1443.7 ملي�ن دولر اأمريكي( بزيادة 

قدرها 0.8% عن العام ال�ضابق.

كما بلغ �ضايف الربح بعد احت�ضاب الزكاة ال�ضرعية 

260.3 ملي�ن ريال �ضع�دي )69.4 ملي�ن دولر 

اأمريكي( مقابل 235.4 ملي�ن ريال �ضع�دي 

)62.8 ملي�ن دولر اأمريكي( يف عام 2013. 

وبلغت ربحية ال�ضهم ال�احد 4.34 ريال �ضع�دي 

)1.16 دولر اأمريكي(، مقابل 3،92 ريال �ضع�دي 

)1.1 دولر اأمريكي( للعام ال�ضابق. وعلى غرار 

كافة النتائج الإيجابية الأخرى، فقد ارتفعت حق�ق 

امل�ضاهمني بنهاية 31 دي�ضمرب 2014 بن�ضبة %6.1 

لت�ضل اإىل 1997.7 ملي�ن ريال �ضع�دي )532.7 

ملي�ن دولر اأمريكي(. 

اأكملت الزامل لل�ضناعة 

عامها ال�ضاد�س ع�ضر 

حمققة مزيدًا من النم� 

والأرباح والأداء املتميز
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ويف �ض�ء النتائج املالية املحققة خالل العام، فقد 

اأقر جمل�س الإدارة ت�زيع اأرباح نقدية عن الن�ضف 

الأول من العام 2014 بقيمة 60 ملي�ن ريال مبا 

يعادل 10% من راأ�س املال اأي ب�اقع )1.00( ريال 

لل�ضهم ال�احد. كما اأو�ضى املجل�س بت�زيع اأرباح 

نقدية عن الن�ضف الثاين من العام بقيمة 60 

ملي�ن ريال مبا يعادل 10% من راأ�س املال اأي ب�اقع 

)1.00( ريال لل�ضهم ال�احد لل�ضادة امل�ضاهمني 

امل�ضجلني يف �ضجالت ال�ضركة بنهاية تداول ي�م 

انعقاد اجلمعية العامة. و�ضت�ضدر امل�افقة على 

ت�زيع الأرباح النهائية خالل الجتماع ال�ضن�ي 

للجمعية العم�مية يف عام 2015.   

اإن جناحنا امل�ضتمر ه� انعكا�س للمكانة العالية 

وال�ضمعة املرم�قة التي تتميز بها منتجات وخدمات 

الزامل لل�ضناعة يف كافة الأ�ض�اق التي تعمل فيها 

ال�ضركة. وتتمتع الزامل لل�ضناعة مبكانة را�ضخة 

باعتبارها �ضركة رائدة يف كافة املجالت والأن�ضطة 

ال�ضناعية التي متار�ضها، والتي ترتاوح من منتجات 

وخدمات اأجهزة التكييف والتربيد اإىل املباين 

احلديدية واأبراج النقل والت�ضالت ومعدات 

املعاجلة ال�ضناعية اإىل امل�اد العازلة واملباين 

واملنتجات اخلر�ضانية املتن�عة.

ومنذ بدء اأن�ضطتنا التجارية، تعزز جناحنا بال 

�ضك من خالل قدرتنا على ال�ضتجابة لحتياجات 

عمالئنا، اإىل جانب قدرتنا على تك�ين اأفكار 

جديدة واإيجاد حل�ل مبتكرة، وه� ما وا�ضلنا القيام 

به يف عام 2014. ومع من� اأعمالنا يف ال�ضن�ات 

املا�ضية، فاإننا كنا دائمًا على ا�ضتعداد لت��ضيع نطاق 

اأن�ضطتنا، وال�ضتثمار يف اإن�ضاء مرافق ت�ضنيعية 

جديدة، اإ�ضافة اإىل تعزيز الق�ى العاملة لدينا وفقًا 

ملتطلبات واحتياجات اأعمالنا. 

ومن اأهم عنا�ضر جناحنا الأداء املتنا�ضق والعايل 

اجل�دة لكل فرد من فريق العمل لدينا، ب�ضرف 

النظر عن دوره ومهامه ال�ظيفية، خا�ضة من حيث 

ممار�ضة العمل باحرتافية واللتزام جتاه العمل 

وال�ضركة. ويف املقابل، فاإننا ن�ضعى دائمًا لالهتمام 

مب�ظفينا و�ضمان تطبيق واحرتام كافة معايري 

ال�ضحة وال�ضالمة املهنية يف كل الأوقات ملا فيه 

�ضالح و�ضالمة جميع العاملني واأ�ضرهم. 

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل تركيزنا على ت�ظيف 

امل�اطنني يف كل بلد من البلدان التي نعمل فيها. 

كما ن�ضعى جاهدين لت�فري التدريب ال�ضامل الذي 

يعزز املعرفة واملهارات والقدرات املهنية املختلفة 

لدى امل�ظفني، ويعزز كذلك النتماء وال�لء 

ال�ظيفي وحب العمل لديهم، ومُيّكنهم من �ضياغة 

م�ضار وظيفي وا�ضح يف ال�ضركة. ونحن فخ�رون 

ب�ضكل خا�س من قدرتنا على ا�ضتقطاب عدد متزايد 

من العن�ضر الن�ضائي لالن�ضمام اإىل الق�ى العاملة 

لدينا يف اململكة العربية ال�ضع�دية.

لقد �ضعت ال�ضركة دائمًا لتحمل م�ض�ؤولياتها جتاه 

املجتمع، خ�ض��ضًا بني م�ظفيها واملجتمعات التي 

تعمل فيها. وت�ضارك ال�ضركة بفعالية يف خمتلف 

الأن�ضطة الجتماعية واخلريية، وت�ضجع كل م�ظف 

اأي�ضًا على امل�ضاركة يف هذه الأن�ضطة كجزء من 

مهمتنا لتح�ضني رفاهية املجتمع. بالإ�ضافة اإىل 

ذلك، فاإننا مدرك�ن متامًا اأهمية حماية البيئة 

واحلد من النفايات ال�ضناعية واإعادة تدويرها، 

وال�ضعي لتعزيز كفاءة ا�ضتخدام الطاقة يف جميع 

اأن�ضطتنا.

وقد وا�ضل جمل�س اإدارة الزامل لل�ضناعة اأداء 

واجباته خالل العام 2014 ل�ضمان اإدارة عمليات 

ال�ضركة وفق اأف�ضل اأ�ضاليب ح�كمة ال�ضركات، حيث 

تعد احل�كمة جزءًا ل يتجزاأ من القيم الأ�ضا�ضية 

نتطلع اإىل عام 2015 

بتفاوؤل وثقة كبريين 

ب�ضاأن النم� امل�ضتمر 

للزامل لل�ضناعة
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 جمل�س الإدارة
)تتمة(

لل�ضركة، كما ن�ضمن التزامنا مببادئ احل�كمة 

وال�ضفافية من خالل ت�جيه ومتابعة اإدارة املراجعة 

الداخلية يف ال�ضركة. ويعمل فريق اإدارة املراجعة 

الداخلية با�ضتمرار ل�ضمان تبنى اأف�ضل املمار�ضات 

العاملية وتطبيق وانتهاج اأعلى معايري ال�ضفافية 

واحل�كمة يف كافة قطاعات وجمالت اأعمالنا. ويف 

هذا ال�ضاأن، فاإننا ن�ضعى كذلك ملتابعة وتطبيق جميع 

ت��ضيات هيئة ال�ض�ق املالية من اأجل �ضمان وج�د 

بيئة جتارية ذات م�ضداقية عالية للم�ضتثمرين 

وامل�ضاهمني. 

ونتطلع اإىل عام 2015 بتفاوؤل وثقة كبريين ب�ضاأن 

النم� امل�ضتمر للزامل لل�ضناعة. ففي اململكة 

العربية ال�ضع�دية، وعلى الرغم من العجز املت�قع 

يف امل�ازنة العامة للدولة لعام 2015 ب�ضبب تراجع 

اأ�ضعار النفط، اإل اأن احلك�مة ل تزال عازمة 

على م�ا�ضلة جه�دها لتعزيز التنمية القت�ضادية 

ال�طنية، كما يت�ضح من العديد من الفر�س املتاحة 

يف قطاع البناء والت�ضييد. كما متلك ال�ضركة مكانة 

متميزة يف اململكة والأ�ض�اق الأخرى، وهي يف و�ضع 

ممتاز ي�ؤهلها لال�ضتفادة من جميع الفر�س املتاحة 

لال�ضتثمار والتنمية. 

وختامًا، اأتقدم بجزيل ال�ضكر مل�ضاهمينا الكرام على 

دعمهم امل�ضتمر وثقتهم باأداء ال�ضركة، ولزمالئي 

اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة ولأع�ضاء الإدارة 

التنفيذية على نهجهم امل�ض�ؤول يف قيادة اأعمال 

الزامل لل�ضناعة وت�جيه الأهداف وال�ضيا�ضات 

ال�ضرتاتيجية لل�ضركة. كما اأتقدم بخال�س المتنان 

والتقدير اإىل جميع م�ظفي ال�ضركة لأدائهم املتميز 

خالل العام املا�ضي، ولعمالئنا لثقتهم يف قدراتنا 

ومنتجاتنا، ومل�ردينا لدعمهم املت�ا�ضل لنا. لقد 

اأثبتنا على مدى ال�ضن�ات املا�ضية قدرتنا على 

حتقيق النجاح معًا، و�ضن�ا�ضل معًا مب�ضيئة اهلل 

العمل لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم لل�ضركة يف 

امل�ضتقبل.  

خالد عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س الإدارة
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التنفيذي

ال�سادة امل�ساهمني الكرام والزمالء الأعزاء،

�ضهدت قطاعات الزامل لل�ضناعة عامًا اآخر من 

النجاح والأداء املتميز يف 2014. وُيعزى جناحنا 

ومن�نا امل�ضتمر بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل اإىل الأهداف 

ال�ضرتاتيجية التي و�ضعتها ال�ضركة مل�ا�ضلة البتكار 

والتن�ع يف الأعمال، مع احلفاظ على النم� امل�ضتمر 

يف الت�ضكيلة ال�ا�ضعة ملنتجاتنا وخدماتنا املتن�عة. 

كما ُيعزى جناحنا اإىل قدرتنا على حتقيق املرونة يف 

ظل التغرّيات امل�ضتمرة يف الأ�ض�اق وتط�ير من�ذج 

اأعمالنا مبا ي�ضمن التحكم ال�ضرتاتيجي ب�ضل�ضلة 

القيمة لل�ضركة ورفع م�ضت�ى الكفاءة الت�ضغيلية.

كان النم� القت�ضادي العاملي متقلبًا يف عام 2014. 

وبينما كانت معظم البلدان ت�ضعى جاهدة لتحقيق 

النتعا�س والنم� القت�ضادي اإل اأنها واجهت �ضع�بات 

�ضتى نتيجة انعكا�ضات الأزمة املالية والقت�ضادية 

العاملية. وخالل العام، بداأ اقت�ضاد ال�ليات املتحدة 

الأمريكية يف اإظهار بع�س امل�ؤ�ضرات على النم� 

وكذلك ال��ضع يف القت�ضادات النا�ضئة. اأما يف 

منطقة الي�رو ورو�ضيا ورابطة الدول امل�ضتقلة فقد 

ا�ضتمرت املعاناة من الأو�ضاع القت�ضادية جراء 

الت�ترات اجلي��ضيا�ضية يف تلك املناطق. ويت�قع كل 

من البنك الدويل و�ضندوق النقد الدويل من�ًا اأف�ضل 

يف اقت�ضادات الدول املتقدمة والبلدان النامية يف 

عام 2015. ومن جهة ال�ضلع الرئي�ضية، فاإن اأ�ضعار 

املعادن الأ�ضا�ضية انخف�ضت خالل العام، ومن املت�قع 

اأن ت�ضتمر الأ�ضعار عند هذه امل�ضت�يات املنخف�ضة يف 

عام 2015.

ويف نهاية العام، اأعلنت ال�ضع�دية م�ازنتها العامة 

لعام 2015، التي اأ�ضارت اإىل اأنه على الرغم من ت�قع 

عجز يف امليزانية اإل اأن احلك�مة عازمة على م�ا�ضلة 

الإنفاق لتحقيق التنمية ال�طنية ال�ضاملة. ويبلغ 

اإجمايل النفقات العامة املعتمدة يف امل�ازنة اجلديدة 

للمملكة العربية ال�ضع�دية 860 مليار ريال �ضع�دي 

ُيعزى جناح �ضركتنا على مدى 

ال�ضن�ات العديدة املا�ضية ب�ضكل 

رئي�ضي اإىل خربات ومهارات 

وولء جميع م�ظفينا يف كل 

جانب من ج�انب اأعمالنا
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)229.3 مليار دولر اأمريكي( منها ح�ايل 185 

مليار ريال �ضع�دي )49.3 مليار دولر اأمريكي( 

خم�ض�ضة لبناء وترميم املدار�س والكليات 

واجلامعات واملراكز الريا�ضية وامل�ضت�ضفيات 

واملراكز الطبية، مما �ضي�فر فر�س وا�ضعة ل�ضركتنا 

يف قطاع البناء والت�ضييد.

ورغم اأن اململكة ل تزال �ض�قنا الرئي�ضي، اإل 

اأننا قادرون على اإيجاد فر�س اأعمال جيدة يف 

اأ�ض�اق القت�ضادات النامية. وبالن�ضبة مل�ضر، فاإن 

امل�ؤ�ضرات تدل على ع�دتها نح� حتقيق مزيد من 

ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي منذ النتخابات الرئا�ضية 

التي اأجريت يف وقت مبكر من عام 2014، كما اأن 

ال�ضركة متكنت يف ال�ضن�ات املا�ضية من ت��ضيع 

اأن�ضطتها يف القارة الأفريقية، حيث جنحنا من 

خالل وج�دنا يف م�ضر بالدخ�ل اإىل اأ�ض�اق اأفريقية 

جديدة تتمتع باإمكانات وفر�س عمل ق�ية للم�ضتقبل. 

ويف الهند، ارتفعت الثقة يف اإمكانات حتقيق النم� 

القت�ضادي الق�ي يف البالد خالل ال�ضن�ات اخلم�س 

القادمة عقب النتخابات العامة التي اأجريت يف 

منت�ضف العام، يف حني ا�ضتمرت اأ�ض�اق جن�ب 

�ضرق اآ�ضيا يف حتقيق معدلت من� �ضعيفة.

اأما على �ضعيد احلفاظ على الطاقة، فاإننا ندرك 

دائمًا اأهمية حماية البيئة وتر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة 

يف جميع عملياتنا الت�ضنيعية، حيث حر�ضنا على 

حتقيق اأكرب خف�س ممكن يف ا�ضتهالك الطاقة 

يف خمتلف اأن�ضطتنا واأعمالنا يف اململكة العربية 

ال�ضع�دية، كما عملنا ب�ضكل وثيق مع عدد من 

املراكز والهيئات احلك�مية لدعم تعزيز كفاءة 

ا�ضتخدام الطاقة يف جميع اأنحاء اململكة. 

من جهة اأخرى، ُيعزى جناح �ضركتنا على مدى 

ال�ضن�ات العديدة املا�ضية ب�ضكل رئي�ضي اإىل خربات 

ومهارات وولء جميع م�ظفينا يف كل جانب من 

ج�انب اأعمالنا. ويعمل حاليًا اأكرث من 14.000 

م�ظفًا يف خمتلف القطاعات وال�ضركات التابعة 

للزامل لل�ضناعة ح�ل العامل. ونق�م بت�فري برامج 

تدريبية عالية اجل�دة للم�ظفني ب�ضكل م�ضتمر 

لدعم وظائفهم ومهامهم املتن�عة، وذلك يف اإطار 

اهتمامنا بال�ضتثمار يف تنمية امل�ارد الب�ضرية على 

املدى الط�يل.  

ونحن فخ�رون جدًا مببادراتنا اخلا�ضة بت�فري 

فر�س عمل متن�عة للم�اطنات ال�ضع�ديات يف 

قطاعاتنا املختلفة، وكذلك ت�فري فر�س التدريب 

والتط�ير ال�ظيفي لتنمية مهاراتهن املهنية 

والعملية. وي�فر معهد الزامل العايل للتدريب 

ال�ضناعي جمم�عة وا�ضعة من الربامج التدريبية 

املعتمدة دوليًا التي تعادل نظرياتها يف ال�ليات 

املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة من حيث اجل�دة 

وامل�ضم�ن وال�ضهادات التاأهيلية.

كما اأننا ملتزم�ن اأي�ضًا بامل�ض�ؤولية الجتماعية، 

و�ضمان �ضحة و�ضالمة جميع م�ظفينا وعائالتهم، 

وكذلك اأولئك الذين يحتاج�ن اإىل امل�ضاعدة يف 

املجتمعات التي نعمل فيها. ففي اململكة العربية 

ال�ضع�دية، اأ�ضبحنا اأحد امل�ؤ�ض�ضني الرئي�ضيني 

وامل�ضاهمني يف �ضبكة قادرون لأ�ضحاب الأعمال 

والإعاقة التي تهدف اإىل حتفيز اأ�ضحاب الأعمال 

على متكني الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة ليك�ن�ا اأع�ضاء 

فاعلني يف الق�ى العاملة لديهم. كما وا�ضلنا دعمنا 

لعمليات بنك الطعام ال�ضع�دي )اإطعام( بهدف 

حفظ النعمة من الهدر وت�فري الأطعمة لالأ�ضر 

املحتاجة. وحافظنا كذلك على دعمنا لـ »اإنديف�ر 

ال�ضع�دية« يف اإطار ت��ضيع جه�دها خلدمة ودعم 

رواد الأعمال يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط. ول تقت�ضر 

مبادراتنا واأن�ضطتنا الجتماعية يف اململكة فقط، بل 

ت�ضارك �ضركاتنا وم�ظفينا ب�ضكل فعال يف خمتلف 

الأن�ضطة الجتماعية واخلريية يف كل من م�ضر 

والهند وفيتنام من اأجل تعزيز الرخاء امل�ضتدام. 

ويف نهاية العام، كانت جميع �ضركاتنا تعمل جاهدة 

على اإجناز امل�ضاريع وال�فاء بالتزاماتها جتاه 

العمالء، ف�ضاًل عن متابعة امل�ضاريع والطلبيات 

اجلديدة، الأمر الذي ُيب�ضر بعام اآخر من النم� 

والنجاح للزامل لل�ضناعة. 

 

وهنا اأود اأن اأ�ضكر جميع امل�ض�ؤولني وامل�ظفني يف 

الزامل لل�ضناعة على ما بذل�ه من جه�د دوؤوبة 

ومتميزة، التي كانت �ضببًا يف حتقيق نتائج متميزة 

يف عام 2014. كما ي�ضعدين اأن اأت�جه بكل ال�ضكر 

والتقدير اإىل ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام على دعمهم 

امل�ضتمر وثقتهم الغالية بنا متمنيًا لهم جميعًا دوام 

التقدم والنجاح.

عبداهلل حممد الزامل

الرئي�س التنفيذي
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•   قطاع احلديد

تعمل كافة ال�شركات ووحدات الأعمال يف قطاع 

احلديد حتت مظلة �شركة الزامل للحديد القاب�شة 

املحدودة، وهي �شركة �شع�دية ذات م�ش�ؤولية 

حمدودة. وتنق�شم �شركة الزامل للحديد اإىل 

جمم�عتني رئي�شيتني هما جمم�عة منتجات املباين 

وجمم�عة منتجات احلديد ال�شناعي. وتقدم 

الزامل للحديد من خالل ال�شركات العاملة �شمن 

هاتني املجم�عتني جمم�عة وا�شعة من املنتجات 

واخلدمات املميزة عرب منطقة جغرافية وا�شعة 

متتد من ال�شرق الأو�شط اإىل اأفريقيا و�شبه القارة 

الهندية وجن�ب �شرق اآ�شيا.

ولت�فري حل�ل �شاملة للعمالء والقطاعات املختلفة، 

تعمل الزامل للحديد ب�شكل وثيق مع ال�شركات 

الأخرى يف الزامل لل�شناعة من اأجل �شمان تنفيذ 

كافة امل�شاريع والأعمال باأق�شى درجات الدقة 

واجل�دة وال�شرعة يف خمتلف البلدان والأ�ش�اق ح�ل 

العامل. ومن خالل احلفاظ على املرونة والقدرة 

على التكّيف يف ال�شتجابة لحتياجات العمالء، فقد 

متكنت الزامل للحديد من م�ا�شلة التقدم والنم� 

اجليد يف عام 2014.

جمموعة منتجات املباين

�شهدت جمم�عة منتجات املباين عامًا اآخر من 

النجاح والأداء اجليد رغم تباط�ؤ النم� القت�شادي 

يف العديد من البلدان التي ت�شعى املجم�عة لت��شيع 

اأعمالها فيها. وقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية 

لأن�شطة املجم�عة يف عام 2014 بن�شبة 1.1٪، كما 

ارتفعت اأرباحها ال�شافية بن�شبة 24.3٪ عن العام 

ال�شابق.

وقد متكنت جمم�عة منتجات املباين على مر 

ال�شنني من بناء مكانة رائدة و�شمعة مرم�قة 

ملجم�عتها ال�شاملة من املنتجات احلديدية التي 

يتم ت�شنيعها يف اأو بالقرب من الأ�ش�اق الإقليمية 

والعاملية الرئي�شية وفقًا لأعلى املعايري الدولية. ويف 

حني ل تزال اململكة العربية ال�شع�دية واحدة من 

الأ�ش�اق الرئي�شية ملجم�عة منتجات املباين، اإل 

اأن جميع ال�شركات ووحدات الأعمال يف املجم�عة 

ت�شعى با�شتمرار للبحث عن فر�ص وم�شاريع واعدة 

يف خمتلف اأنحاء العامل مبا يف ذلك دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�شرق الأو�شط، 

واأفريقيا، والباك�شتان، وتايلند، والفلبني وغريها. 

�سركة الزامل للمباين �سابقة الهند�سة: جنحت 

ال�شركة خالل العام بالف�ز مبجم�عة من العق�د 

وامل�شاريع املهمة يف ال�ش�ق املحلي ويف اثنتي ع�شرة 

دولة اأخرى، �شملت دول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

وال�شرق الأو�شط، واأرمينيا، والربازيل، وباك�شتان، 

وبنغالدي�ص. 

تعمل الزامل للحديد ب�شكل 

وثيق مع ال�شركات الأخرى 

يف الزامل لل�شناعة من اأجل 

�شمان تنفيذ كافة امل�شاريع 

والأعمال باأق�شى درجات 

الدقة واجل�دة وال�شرعة يف 

خمتلف البلدان والأ�ش�اق 

ح�ل العامل
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 •    قطاع احلديد
)تتمة(

وتركزت معظم اأعمال ال�ضركة يف اململكة العربية 

ال�ضع�دية، حيث مت ت�ضجيل �ضركة الزامل للحديد 

راأ�س اخليمة كم�رد معتمد لدى �ضركة اأرامك� 

ال�ضع�دية، فيما مت ت�ضجيل م�ضنع ال�ضركة 

يف الدمام كم�رد معتمد لدى كل من الق�ات 

اجل�ية امللكية ال�ضع�دية، ومدينة امللك عبداهلل 

للعل�م والتقنية، و�ضركة �ضلمربجري، اإ�ضافة 

اإىل العتمادات ال�ضابقة امل�ضجلة لدى العديد 

من ال�ضركات والهيئات الأخرى يف ال�ضن�ات 

املا�ضية. كما ح�ضلت ال�ضركة على اعتمادات 

اأخرى من خارج اململكة من كل من �ضركة قطر 

للبرتوكيماويات، و�ضركة برتول الإمارات ال�طنية 

)اين�ك(، وهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.

و�ضملت اأبرز العق�د وامل�ضاريع التي فازت بها �ضركة 

الزامل للمباين �ضابقة الهند�ضة يف اململكة يف عام 

2014 لت�ريد مباين �ضابقة الهند�ضة وع�ار�س 

حديدية، طلبية من �ضركة �ضناعات القحطاين 

لطالء الأنابيب، وهي اأكرب طلبية ح�ضلت عليها 

ال�ضركة خالل العام، وطلبية اأخرى من م�ؤ�ض�ضة 

حامد الغزيري مل�ضروع مركز جتاري يف جدة، 

اإ�ضافة اإىل م�ضروع حمطة راأ�س الزور لت�ليد 

الطاقة، وم�ضروع م�ضنع ل�ضركة الرواد العاملية، 

واملرحلة الثانية من م�ضروع اإمداد للمياه واملرافق 

ال�ضحية يف الدمام. ويف خارج اململكة، فازت 

ال�ضركة بعق�د عديدة لت�ريد منتجاتها املتن�عة، 

اأبرزها طلبية كبرية من اأحد م�ضانع الأل�اح 

اخل�ضبية يف باك�ضتان، وطلبية من اإحدى �ضركات 

الإن�ضاءات يف الأردن، اإ�ضافة اإىل طلبيات خا�ضة 

مل�ضروع اإن�ضاء م�ضت�دعات ومل�ضنع �ضركة الحتاد 

للحديد وال�ضلب يف قطر.
تركزت معظم اأعمال 

�ضركة الزامل للمباين 

�ضابقة الهند�ضة يف 

اململكة العربية ال�ضع�دية
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وقد حر�ضت ال�ضركة خالل عام 2014 على جتديد 

�ضهادة الأيزو »ISO 9001:2008« لنظم اجل�دة 

ال�ضاملة ملدة ثالث �ضن�ات اإ�ضافية. كما ح�ضلت 

على �ضهادة امتثال ل�ضتكمالها �ضروط ال�ضالمة 

ال�قائية من الإدارة العامة للدفاع املدين بدولة 

الإمارات العربية املتحدة، و�ضهادة اعتماد من 

حك�مة راأ�س اخليمة لتحقيقها متطلبات هيئة 

حماية البيئة والتنمية.

�شركة مكونات البناء: وا�ضلت ال�ضركة اأداءها 

اجليد خالل العام، حيث �ضهدت ارتفاعًا يف كل 

من حجم الإنتاج ومبيعات الت�ضدير مبا يتما�ضى 

مع النم� امل�ضتمر يف قاعدة عمالئها. و�ضملت اأبرز 

امل�ضاريع التي فازت بها ال�ضركة اأو اأجنزتها خالل 

العام اأربعة م�ضاريع ل�ضركة »املباين« للحديد، 

وم�ضروع ل�ضركة »�ضكايب« ال�ضع�دية، وم�ضروع 

ل�ضركة �ضما ال�ضهباء للمقاولت العامة، وم�ضروع 

لل�ضركة العربية للمقاولت. 

وقد ح�ضلت �ضركة مك�نات البناء خالل عام 2014 

على �ضهادة وارينغت�ن )Warrington( العاملية، من 

خالل خمتربات اأيك�ض�فا وارينغت�ن فاير ال�ضرق 

،)Exova Warringtonfire Mideast( الأو�ضط 

 ملنتجاتها من األ�اح ال�ض�ف ال�ضخري املح�ض�رة 

العازلة للحرارة، حيث مت اعتماد منتجات ال�ضركة 

ملطابقتها لأعلى املعايري الدولية لل�ضالمة ومقاومة 

احلريق. وت�ضمن �ضهادات »اأيك�ض�فا وارينغت�ن 

فاير ال�ضرق الأو�ضط« اأن املنتجات التي مت 

اختبارها وتقييمها من قبل املنظمة العاملية يتم 

اإنتاجها وفقًا للمعايري ال�ضارمة ملراقبة اجل�دة. 

كما ي�ؤ�ض�س الربنامج نظام تتبع للمنتجات التي 

تتميز بخ�ضائ�س فعالة يف مقاومة احلريق، 

والذي ي�ضتخدم �ضجالت ورم�ز خا�ضة للعمليات 

الت�ضنيعية ويق�م بربط املنتج باملُ�ضّنع  من خمتلف 

املباين وم�اقع الإن�ضاءات يف اأي مكان يف العامل.
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كما ح�ضلت �ضركة مك�نات البناء على �ضهادة 

الأيزو »ISO 14001:2004«، التي تعترب من 

 ISO« ال�ضهادات الأكرث اأهمية �ضمن �ضل�ضلة الأيزو

14000« اخلا�ضة بنظم الإدارة البيئية.

�شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية: �ضهدت 

ال�ضركة ارتفاعًا يف عائداتها مقارنة مع العام 

ال�ضابق نتيجة تركيزها على تنفيذ امل�ضاريع املتكاملة 

التي ت�ضتهدف قطاعات الأعمال اجلديدة، وذلك 

بهدف اكت�ضاب عمالء جدد وبناء �ضمعة مميزة 

فيما يتعلق بالدقة واجل�دة يف العمل واللتزام 

بامل�اعيد املحددة ل�ضتكمال امل�ضروع. 

ويف مطلع العام، ا�ضتكملت ال�ضركة بنجاح اأعمال 

الت�ضميم والت�ريد والرتكيب لعدد من املباين 

احلديدية �ضابقة الهند�ضة امل�ضممة خ�ضي�ضًا لهيئة 

الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي يف 

مدينة اجلبيل ال�ضناعية باململكة العربية ال�ضع�دية. 

ويعد هذا اأول م�ضروع بنظام ت�ضليم املفتاح الذي 

ي�ضمل تنفيذ كافة الأعمال الهند�ضية والإن�ضائية 

والأعمال امليكانيكية تق�م ال�ضركة بتنفيذه بالكامل. 

بالإ�ضافة اإىل ا�ضتكمال م�ضروع اآخر ل�ضركة �ضدارة 

للكيميائيات.

ويف الربع الأخري من العام، ُمنحت �ضركة الزامل 

لالإن�ضاءات احلديدية م�ضروعني اآخرين بنظام 

ت�ضليم املفتاح، حيث ا�ضتمال على ت�ضميم وت�ضنيع 

وت�ريد وتركيب عدد كبري من املباين احلديدية 

�ضابقة الهند�ضة. امل�ضروع الأول من �ضركة الزامل 

األبال لل�ضناعات البال�ضتيكية يف الدمام لإن�ضاء 

م�ضنعها اجلديد يف جدة، اأما امل�ضروع الثاين فكان 

من ال�ضركة ال�ضع�دية للم�اد الكهربائية لإن�ضاء 

م�ضت�دعات ل�ضركة التميمي يف الدمام. 

ويف �ضاأن مت�ضل، ت�ضلمت �ضركة الزامل لالإن�ضاءات 

احلديدية �ضهادة تقدير من �ضركة »تكنيكا�س 

ري�نيدا�س« بخ�ض��س ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة، 

وذلك تقديرًا لأدائها املتمّيز حيث مل ت�ضجل ال�ضركة 

اأي اإ�ضابات اأو ح�ادث م�ضيعة لل�قت خالل عام 

�ضهدت �ضركة الزامل 

لالإن�ضاءات احلديدية ارتفاعًا 

يف عائداتها مقارنة مع العام 

ال�ضابق نتيجة تركيزها على 

تنفيذ امل�ضاريع املتكاملة التي 

ت�ضتهدف قطاعات الأعمال 

اجلديدة
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 •    قطاع احلديد
)تتمة(

2014، وهي تعرّب عن ر�ضا فريق اإدارة امل�ضاريع 

وارتياحه البالغ لأعمال وخدمات ال�ضركة والتزامها 

باأم�ر ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة خالل عملها يف 

م�ضاريع كل من ال�ضركة العربية للبرتوكيماويات 

)برتوكيميا( و�ضركة �ضدارة للكيميائيات. كما 

ت�ضلمت ال�ضركة �ضهادة تقدير وجائزة ال�ضالمة 

من �ضركة »ABV Rock« تقديرًا لأدائها يف م�ضروع 

�ضركة ينبع اأرامك� �ضين�بك للتكرير )يا�ضرف( يف 

مدينة ينبع ال�ضناعية. وعلى مدار العام، �ضعت 

ال�ضركة للحفاظ على بيئة عمل اآمنة ومنتجة يف 

جميع م�اقعها، و�ضمان اإعادة تدوير جميع النفايات 

ال�ضناعية بالطرق املالئمة للبيئة. 

�شركة الزامل للحديد م�شر: �ضهدت ال�ضركة 

عامًا ناجحًا رغم الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة يف 

البالد. ووا�ضلت ال�ضركة من�ها يف ال�ض�ق املحلي 

والأ�ض�اق الإقليمية الأخرى. ففي م�ضر، فازت 

ال�ضركة بعدد من العق�د وامل�ضاريع اجلديدة، 

اأبرزها مبنى م�ضنع يف الإ�ضكندرية، ومبنى ملتاجر 

ال�ضي�ضي بحجم 2.700 طن مرتي، وطلبية خا�ضة 

مببنى الركاب رقم )3( مبطار القاهرة الدويل 

بحجم 2.700 طن مرتي من املنتجات احلديدية، 

وم�ضروع اإن�ضاء خمازن قمح ا�ضرتاتيجية يف 19 

م�قعًا يف البالد بحجم 9.000 طن مرتي من 

املنتجات وال�ضفائح احلديدية. 

اأما يف الأ�ض�اق اخلارجية، فقد ت��ضعت الزامل 

للحديد م�ضر يف اأ�ض�اق اأفريقية جديدة، حيث 

فازت بالعديد من الطلبيات مل�ضاريع متن�عة تتعلق 

باإن�ضاء م�ضانع وم�ضت�دعات ومراكز جتارية يف 

خمتلف البلدان يف القارة الأفريقية مبا فيها اأنغ�ل، 

وتنزانيا، وغانا، وليبيا، واأثي�بيا، وت�غ�، وال�ض�دان، 

وم�زامبيق، ونيجرييا، وجيب�تي. وكانت اأكرب طلبية 

لل�ضركة خارج م�ضر يف عام 2014 مل�ضروع اإن�ضاء 

مباٍن ع�ضكرية يف اجلزائر. 

ولتلبية الطلب املتزايد على منتجاتها، بداأ امل�ضنع 

الثاين اجلديد لل�ضركة يف مدينة ال�ضادات �ضمايل 

م�ضر اإنتاجه التجاري، فيما يجري العمل على 

زيادة الطاقة الإنتاجية للم�ضنع من 25.000 طن 

مرتي اإىل 36.000 طن مرتي �ضن�يًا. 
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 •    قطاع احلديد

)تتمة(

�شركة الزامل للحديد الهند: �شهدت �شركة 

�لز�مل للحديد �لهند �أي�ضًا عامًا اآخر من النجاح 

نتيجة فوزها مب�شاريع جديدة، ف�شاًل عن زيادة 

�لكفاءة �لت�ضغيلية وحت�ضني �لعمليات �لت�ضنيعية 

مبا ي�ضمن توزيع �ملهام ب�ضكل متو�زن يف م�ضنعها، 

�إىل جانب تعزيز عمليات �إنتاج �لهياكل �لإن�ضائية 

�لفولذية. وبلغ �حلجم �لإجمايل لطلبيات �لز�مل 

للحديد �لهند خالل �لعام حو�يل 43.000 طن 

مرتي، حيث كان �أكرب م�ضروع بحجم 6،148 طن 

مرتي ل�ضالح �ضركة »تكنيب« �لهندية، �لذي ُيعد 

�أكرب م�ضروع يف تاريخ �ل�ضركة. 

وجاءت �أبرز �لعقود و�مل�ضاريع للز�مل للحديد �لهند 

من كل من �ضركة »MARS« �لعاملية �لهندية بحجم 

3.540 طن مرتي لبناء م�ضنع جديد، و�ضركة 

»CPF �لهندية بحجم 3.300 طن مرتي لإن�ضاء 

م�ضتودع، و�ضركة »لر�ضون �أند توبرو« بحجم 2.490 

طن مرتي لإن�ضاء حظرية للطائر�ت، ومن �ضركة 

»Baosteel« �لهندية بحجم 2.170 طن مرتي 

لبناء م�ضنع جديد، و�ضركة »Mahindra« ل�ضناعة 

�ل�ضيار�ت بحجم 2.110 طن مرتي لأحد �ملر�فق 

�لت�ضنيعية لل�ضركة، بالإ�ضافة �إىل طلبيات �أخرى 

تتعلق باإن�ضاء م�ضانع، وم�ضتودعات، وم�ضنع للغزل 

و�لن�ضيج، وحمطة لتوليد �لكهرباء. كما فازت 

�ل�ضركة مب�ضاريع يف عدد من �لأ�ضو�ق �لإقليمية 

و�لعاملية، �ضملت م�ضانع وم�ضتودع ومبنى لالألعاب 

�لريا�ضية يف �ضريالنكا، ومعهد للتدريب �لزر�عي 

يف �أنغول، وحمطة لتوليد �لطاقة بالغاز يف �أفريقيا. 

وبالتز�من مع �أن�ضطة �لت�ضويق يف �ل�ضركة، �ضاركت 

�لز�مل للحديد �لهند بنجاح يف ثالثة معار�ض كربى 

خالل عام 2014، تركزت على ��ضتعر��ض �أحدث 

منتجات وتقنيات وحلول �لبناء و�لإن�ضاء�ت. كما 

ح�ضلت �ل�ضركة خالل �لعام على �ضهادة �لأيزو 

»ISO-14001« لنظام �لإد�رة �لبيئية و�ضهادة 

»OHSAS-18001« لنظام �إد�رة �ل�ضحة و�ل�ضالمة 

�ملهنية.

�شركة الزامل للحديد فيتنام: و�جهت �ل�ضركة 

عامًا �ضعبًا ب�ضبب تر�جع حجم �لأعمال يف �لأ�ضو�ق 

�ملحلية و�خلارجية يف ظل تر�جع �أد�ء �لقت�ضاد 

�ملحلي و�لإقليمي. كما �نخف�ض حجم مبيعات 

�لت�ضدير ب�ضبب تباطوؤ �لنمو يف �أ�ضو�ق �إندوني�ضيا 

وماليزيا، �إ�ضافة �إىل حالة عدم �ل�ضتقر�ر 

�ل�ضيا�ضي يف تايالند، وذلك على �لرغم من حتقيق 

�لنمو �مل�ضتهدف يف �أ�ضو�ق �لفلبني. ويف ظل هذه 

�لتطور�ت �نخف�ض حجم �لإنتاج مقارنة بالعام 

�ل�ضابق، كما �نخف�ض حجم �ل�ضادر�ت بن�ضبة %10 

عن �لعام 2013. 

وعلى �لرغم من �لظروف �ل�ضعبة �ل�ضائدة، �إل �أن 

�ل�ضركة متكنت خالل �لعام من �لفوز �أو �إجناز عدد 

من �مل�ضاريع �ملهمة يف �لأ�ضو�ق �ملحلية و�خلارجية. 

ففي �ل�ضوق �ملحلي يف فيتنام، فازت �ل�ضركة باأكرب 

م�ضروع لها خالل �لعام لتوريد مباٍن حديدية ملجمع 

م�ضفاة »نغي �ضون« للتكرير و�لبرتوكيماويات، 

فيما �ضملت �أبرز �مل�ضاريع �لأخرى حمطة فورمو�ضا 
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لتوليد �لطاقة، وم�ضنع ل�ضركة »بو�ضكو« �لفيتنامية، 

وم�ضتودع ل�ضركة »ديانا« وغريها. ويف خارج فيتنام، 

كان �أكرب م�ضروع لل�ضركة خالل �لعام م�ضنع �ضركة 

�ضل لزيوت �لت�ضحيم يف �ضنغافورة.

و�ضملت �أبرز �مل�ضاريع �لأخرى مركز جتاري �ضخم 

وم�ضتودع يف �لفلبني، وم�ضنع يف كمبوديا، ومركز 

للت�ضوق يف ماليزيا، وم�ضروع ل�ضركة �ضلمربجري 

يف �إندوني�ضيا، بالإ�ضافة �إىل م�ضاريع �أخرى 

تتعلق باإن�ضاء م�ضانع وم�ضتودعات ومبان جامعية 

وحظائر طائر�ت يف كل من لو�ض وتايالند و�لفلبني 

و�ضنغافورة وماليزيا.

وب�ضكل عام، متكنت �ل�ضركة بنجاح من توريد �أكرث 

من 6.000 مبنى حديدي ملختلف �لعمالء يف فيتنام 

ومنطقة �آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ منذ تاأ�ضي�ضها قبل 

نحو 17 عامًا ك�ضر�كة ��ضرت�تيجية بني �لز�مل 

لل�ضناعة وجمموعة ميت�ضوي �ليابانية.

متكنت �لز�مل للحديد فيتنام 

بنجاح من توريد �أكرث من 

6.000 مبنى حديدي ملختلف 

�لعمالء يف فيتنام ومنطقة 

�آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ منذ 

تاأ�ضي�ضها قبل نحو 17 عامًا
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ويف اإطار تعزيز اأن�ضطتها الت�ض�يقية، عقدت �ضركة 

الزامل للحديد فيتنام م�ؤمترًا تقنيًا يف كمب�ديا، 

كما �ضاركت مبعار�س دولية يف كل من مانيال 

وبانك�ك. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قامت ال�ضركة 

باإجراء درا�ضة تف�ضيلية لل�ض�ق الإندوني�ضي للتعرف 

عليه ب�ضكل اأف�ضل ومعرفة م�قفها ب�ضاأن حتديات 

ال�ض�ق والفر�س املتاحة فيه مبا يعزز من مكانتها 

داخل اإندوني�ضيا يف العام املقبل.

كما جددت ال�ضركة خالل العام ال�ضهادات املتعلقة 

باجل�دة وال�ضالمة مبا يف ذلك �ضهادة الأيزو 

»ISO 9001:2008« جل�دة املنتجات، و�ضهادة 

»OHSAS 18000« لنظم اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة 

املهنية، و�ضهادة الأيزو »ISO 14000« لنظم الإدارة 

البيئية. ويف تط�ر مت�ضل، ح�ضلت ال�ضركة على 

�ضهادة »م�رد م�ث�ق للج�دة« واأ�ضبحت ُم�ضّنعًا 

معتمدًا للهياكل الإن�ضائية الف�لذية لدى اجلمعية 

ال�ضنغاف�رية للهياكل الإن�ضائية احلديدية للفئة 

 )S2( مل�ضنعها يف مقاطعة دوجن ناي ولفئة )S1(

مل�ضنعها يف العا�ضمة هان�ي.

جمموعة منتجات احلديد ال�سناعي

�ضهدت جمم�عة منتجات احلديد ال�ضناعي يف 

عام 2014 انخفا�ضًا يف الإيرادات بن�ضبة %16 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�ضابق. ورغم 

ذلك، ارتفعت اإيرادات اأعمال الأبراج واجللفنة 

بن�ضبة 18.9% على اأ�ضا�س �ضن�ي، فيما �ضهدت 

�ضركة الزامل لفح�س و�ضيانة امل�ضاريع ال�ضناعية 

املحدودة زيادة ملح�ظة يف اإيراداتها بن�ضبة 

19.9% عن العام ال�ضابق.

 •    قطاع احلديد

)تتمة(
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)تتمة(

وظفت ال�ضركة 13 م�اطنة 

�ضع�دية، حيث مت تدريبهن يف 

البداية على التف�ضيل الهند�ضي، 

وهن يعملن حاليًا على خمتلف 

اأعمال الت�ضميم والتف�ضيل 

الهند�ضي مل�ضاريع �ضركة الزامل 

للحديد  
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�شركة الزامل للهياكل الإن�شائية والفولذية: 

تق�م �ضركة الزامل للهياكل الإن�ضائية والف�لذية، 

التي تعرف �ضابقًا ب�حدة الهياكل الإن�ضائية 

الف�لذية، باإنتاج وت�ريد الهياكل الإن�ضائية 

احلديدية، والهياكل الداعمة لالأنابيب، واملن�ضات 

احلديدية الأخرى ملختلف ال�ضركات العاملة يف 

�ضناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات واملعادن. 

وقد �ضهدت ال�ضركة خالل العام نتائج متباينة، 

فيما ارتفعت مبيعاتها اإىل اأ�ض�اق الت�ضدير ب�ضكل 

ملح�ظ.

و�ضملت اأبرز العق�د وامل�ضاريع التي فازت بها 

ال�ضركة خالل عام 2014 لت�ريد خمتلف منتجاتها، 

م�ضروعي م�ضفاة جازان وم�ضفاة راأ�س تن�رة 

التابعتني ل�ضركة اأرامك� ال�ضع�دية، وم�ضروع 

�ضركة معادن لإنتاج الف��ضفات مبنطقة اأم وعال، 

وم�ضروع اإنتاج الب�يل اأوك�ضي ميثيلني لل�ضركة 

ال�طنية للميثان�ل )ابن �ضينا(، وم�ضروع وحدة 

طحن الإ�ضمنت ل�ضركة اإ�ضمنت املنطقة ال�ضرقية، 

واملرحلة الثانية من م�ضروع �ضركة رابغ للتكرير 

والبرتوكيماويات )برتورابغ( لت��ضعة جممع تكرير 

امل�اد النفطية، اإ�ضافة اإىل م�ضروع حمطة جازان 

لت�ليد الطاقة التي تعمل بتقنية التح�يل اإىل غاز 

بالدورة املركبة. كما تلقت ال�ضركة طلبية خا�ضة 

لأحد م�ضاريع �ضركة نفط الك�يت يف دولة الك�يت.

وقد ا�ضتكملت ال�ضركة خالل العام اأعمالها يف عدد 

من امل�ضاريع املهمة، اأبرزها م�ضروع �ضركة ينبع 

اأرامك� �ضين�بك )يا�ضرف( لإن�ضاء م�ضفاة حت�يلية 

متكاملة، وم�ضروع معمل وا�ضط للغاز، وم�ضروع 

وحدة التكلي�س ل�ضركة معادن، وم�ضروع م�ضنع 

النايل�ن 6،6 وه� م�ضروع م�ضرتك بني املجم�عة 

ال�ضع�دية لال�ضتثمار ال�ضناعي و�ضركة �ضيفرون 

فيليب�س العربية، وم�ضروع م�ضفاة الأل�مينا وم�ضهر 

الأملني�م وم�ضنع الدرفلة يف املجمع ال�ضناعي 

ل�ضركة معادن مبنطقة راأ�س اخلري، وم�ضروع �ضركة 

�ضدارة للكيميائيات )�ضدارة( لبناء خزانات 

ا�ضرتاتيجية يف الريا�س، وم�ضروع امل�ضنع اجلديد 

لل�ضركة العربية للبرتوكيماويات )برتوكيميا( 

 ،)ABS( لالأكريل�نيرتيل بي�تادين ال�ضتايرين

اإ�ضافة اإىل م�ضروع م�ضنع �ضركة �ضدارة للمركبات 

البرتوكيماوية العطرية.
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وخالل العام، جددت �ضركة الزامل للهياكل 

الإن�ضائية والف�لذية �ضهادات اجل�دة ونظم اإدارة 

ال�ضحة وال�ضالمة املهنية مبا فيها �ضهادات الأيزو 

»ISO 9001:2008« و »ISO 14001:2004« و 

»OHSAS 18001:2007«. وقبل منحها عقد 

م�ضروع حمطة جازان لت�ليد الطاقة، قامت �ضركة 

»تكنيكا�س ري�نيدا�س« الإ�ضبانية باإجراء عملية 

مراجعة فنية مل�ضنع ال�ضركة للتاأكد من مطابقته 

لن�ضب الهتزازات املتعلقة بعمليات اللحام 

والت�ضميم، حيث مت اعتماد امل�ضنع بنجاح. 

وجتدر الإِ�ضارة هنا اإىل ت�ظيف 13 م�اطنة 

�ضع�دية، حيث مت تدريبهن يف البداية على التف�ضيل 

الهند�ضي، وهن يعملن حاليًا على خمتلف اأعمال 

الت�ضميم والتف�ضيل الهند�ضي مل�ضاريع ال�ضركة.   

وقد �ضعت ال�ضركة خالل العام لتعزيز مكانتها يف 

كافة اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي من خالل 

امل�ضاركة يف كل من معر�س وم�ؤمتر اأب�ظبي الدويل 

للبرتول ال�ضاد�س ع�ضر، وامل�ؤمتر الدويل لتقنيات 

البرتول يف قطر، ومعر�س النفط والغاز لغرب اآ�ضيا 

يف ُعمان. وقد �ضاركت كذلك �ضركة الزامل ملعدات 

املعاجلة يف املعر�ضني الأوليني من هذه املعار�س 

وامل�ؤمترات.

�سركة الزامل لالأبراج واجللفنة: وردت 

�ضركة الزامل لالأبراج واجللفنة، التي تعرف 

�ضابقًا ب�حدة الأبراج واجللفنة، منذ اإن�ضائها يف 

عام 1985 ح�ايل ملي�ن طن مرتي من الهياكل 

احلديدية ال�ضبكية، حيث مت ت�ضدير جزء كبري 

منها اإىل 35 بلدًا ح�ل العامل. وقد وا�ضلت ال�ضركة 

جناحها يف عام 2014 من خالل ف�زها بعدد من 

العق�د املهمة داخل وخارج اململكة. 

و�ضملت اأبرز العق�د التي فازت بها ال�ضركة يف 

اململكة العربية ال�ضع�دية، عقد من �ضركة ال�ضرق 

الأو�ضط للهند�ضة والتنمية لت�ريد اأبراج وهياكل 

حديدية �ضبكية لنقل الطاقة ل�ضتخدامها يف م�ضروع 

اإن�ضاء اخلط اله�ائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيل� 

ف�لت بني حمطة تب�ك املركزية وحمطة طربجل 

املركزية يف اجلزء ال�ضمايل من اململكة، وعقدين 

من كل من ال�ضركة العربية لإن�ضاء التمديدات 

الكهربائية وجمم�عة ال�ضريف لت�ريد اأبراج وهياكل 

حديدية �ضبكية لنقل الطاقة ل�ضتخدامها يف 

م�ضروع اإن�ضاء اخلط اله�ائي مزدوج الدائرة من 

حمطة طربجل اإىل حمطة وعد ال�ضمال ل�ضالح 

ال�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء، وعق�د لت�ريد اأبراج 

لالت�ضالت ل�ضركتي زين والت�ضالت ال�ضع�دية، 

اإ�ضافة اإىل عقد لت�ريد جمم�عة من الأبراج 

احلديدية لأحد م�ضاريع اجلهد العايل لل�ضركة 

ال�ضع�دية للكهرباء.

وت�ضمنت الطلبيات من خارج اململكة خالل العام 

ت�ريد اأبراج لنقل الطاقة مل�ضاريع يف الإمارات 

ارتفعت اإيرادات اأعمال الأبراج واجللفنة بن�ضبة 18.9% على 

اأ�ضا�س �ضن�ي، فيما �ضهدت �ضركة الزامل لفح�س و�ضيانة 

امل�ضاريع ال�ضناعية زيادة ملح�ظة يف اإيراداتها بن�ضبة %19.9 

عن العام ال�ضابق
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العربية املتحدة و�ضلطنة عمان، اإ�ضافة اإىل ت�ريد 

اأبراج لنقل الطاقة جهد 115 كيل� ف�لت لأحد 

م�ضاريع ت�ليد الطاقة يف الفلبني. 

وقد اأجنزت ال�ضركة خالل العام عددًا من امل�ضاريع 

لت�ريد اأبراج وهياكل حديدية �ضبكية وغريها من 

الهياكل الداعمة الأخرى لكل من ال�ضركة ال�ضع�دية 

للكهرباء من خالل �ضركة »اأي بي بي« ال�ضع�دية، 

وت�ريد اأبراج لنقل الطاقة ذات جهد عايل لل�ضركة 

ال�طنية لنقل الطاقة، وت�ريد هياكل واأبراج حديدية 

مزدوجة ومفردة الدائرة مل�ضروع حمطة ال�ضقيق 

امل�ضتقلة للمياه والكهرباء، اإ�ضافة اإىل ت�ريد اأبراج 

لنقل الطاقة مل�ضاريع اأخرى يف كل من الفلبني 

وكينيا. 

�شركة الزامل ملعدات املعاجلة: �ضهدت �ضركة 

الزامل ملعدات املعاجلة، التي تعرف �ضابقًا ب�حدة 

معدات املعاجلة، عامًا اآخر من النجاح والأداء 

اجليد.

وقد فازت ال�ضركة خالل العام بعق�د مهمة �ضملت 

ت�ريد براميل البخار لل�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء، 

وت�ريد خزانات وتنفيذ �ضبكة املمرات اله�ائية 

مل�ضروع �ضركة معادن يف منطقة راأ�س اخلري، وت�ريد 

اأوعية �ضغط ف�لذية مل�ضروع م�ضفاة جازان التابعة 

ل�ضركة اأرامك� ال�ضع�دية، وت�ريد اأوعية �ضغط 

واأجهزة املبادلت احلرارية ومنتجات اأخرى مل�ضروع 

�ضركة معادن يف منطقة اأم وعال، اإ�ضافة اإىل ت�ريد 

36 برميل بخار ف�لذي ب�ضعات ت�ضغيلية خمتلفة 

مل�ضروعي اإن�ضاء حمطتي ت�ليد الكهرباء الثالثة 

ع�ضرة والرابعة ع�ضرة التابعتني لل�ضركة ال�ضع�دية 

للكهرباء يف املنطقة ال��ضطى من اململكة.

و�ضملت اأبرز العق�د وامل�ضاريع التي اأجنزتها ال�ضركة 

خالل العام ت�ضنيع وت�ضليم وعاءين ف�لذيني 

 •    قطاع احلديد

)تتمة(
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مل�ضروع �ضركة معادن لتعدين الب�ك�ضيت وم�ضفاة 

الأل�مينا مبنطقة راأ�س اخلري، واأ�ضط�انة ف�لذية 

مل�ضروع وا�ضط للغاز، ووعاء فا�ضل لل�ض�ائل والغاز 

مل�ضروع غاز وا�ضط التابع ل�ضركة اأرامك� ال�ضع�دية، 

الذي يعد اأكرب وعاء فا�ضل لل�ض�ائل والغاز ب�ضماكة 

عالية يتم اإنتاجه يف املنطقة، اإ�ضافة اإىل مفاعلني 

حراريني مب�ا�ضفات خا�ضة مل�ضنع اللدائن التابع 

ل�ضركة اجلبيل للبرتوكيماويات )كيميا( يف مدينة 

اجلبيل ال�ضناعية.

وخالل العام، وقعت �ضركة الزامل ملعدات املعاجلة 

اتفاقية تعاون مع �ضركتي اأريفا واإي دي اإف 

الفرن�ضيتان وذلك يف نطاق التعاون ال�ضناعي 

يف جمال الطاقة الن�وية وبرنامج الطاقة الن�وية 

يف اململكة العربية ال�ضع�دية الذي تط�ره مدينة 

امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة. كما قامت 

ال�ضركة برتكيب اآلة تقطيع متط�رة يف امل�ضنع تعمل 

بربامج التحكم الرقمية من اأجل ت�ضريع عمليات 

ت�ضنيع اأوعية ال�ضغط ال�ضغرية واملت��ضطة احلجم. 

ويف اإطار اأن�ضطتها الت�ض�يقية، �ضاركت ال�ضركة يف 

كل من معر�س وملتقى م�ضروعات متمّيزة يف عهد 

خادم احلرمني ال�ضريفني 2014 يف دورته الثانية 

الذي عقد يف الريا�س برعاية الزامل لل�ضناعة، 

ومعر�س املياه والكهرباء وت�ليد الطاقة بالظهران، 

ف�ضاًل عن م�ضاركتها يف معار�س اأخرى يف كل من 

اأب�ظبي وقطر اإىل جانب �ضركة الزامل للهياكل 

الإن�ضائية والف�لذية.

�شركة الزامل لفح�ص و�شيانة امل�شاريع 

ال�شناعية: وا�ضلت ال�ضركة جناحها من خالل 

ف�زها اأو ا�ضتكمالها عددًا من امل�ضاريع املهمة على 

مدار العام. وتركزت غالبية العق�د املهمة مع 

�ضركة اأرامك� ال�ضع�دية، اإ�ضافة اإىل عق�د اأخرى 

مع �ضركة �ضابك وال�ضركات التابعة لها مثل »حديد« 

و »ين�ضاب« و »�ضافك�« و »كيمان�ل« و »البريوين« و 

»ال�طنية«.

وتغطي الأعمال التي تق�م بها ال�ضركة للعمالء يف 

خمتلف القطاعات ال�ضناعية جمم�عة وا�ضعة من 

اخلربات، مبا يف ذلك تنظيف الأوعية الف�لذية، 

وا�ضتبدال و�ضيانة بع�س الأجهزة واملعدات 

ال�ضناعية، وا�ضتبدال وتركيب روؤو�س جديدة 

لالأفران احلرارية، وا�ضتبدال الأنابيب ال�ضناعية، 

اإ�ضافة اإىل عمليات ال�ضيانة والإ�ضالح ال�ضاملة 

لأجهزة املبادلت احلرارية. وتتطلب هذه الأن�اع 

من الأعمال اللتزام باإجنازها خالل فرتات زمنية 

ق�ضرية لتقليل مدة اإغالق م�ضانع العمالء ب�ضبب 

اأعمال ال�ضيانة.

وا�ضلت �ضركة الزامل لفح�س و�ضيانة 

امل�ضاريع ال�ضناعية جناحها من خالل 

ف�زها اأو ا�ضتكمالها عددًا من امل�ضاريع 

املهمة على مدار العام
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•   قطاع تكييف الهواء

 قطاع تكييف الهواء
)تتمه(
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مُيثل قطاع التكييف يف الزامل لل�ضناعة �ضركة 

الزامل للمكيفات القاب�ضة املحدودة، التي ُتعد اأكرب 

م�رد لأجهزة تكييف اله�اء للتطبيقات وامل�ضاريع 

ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط. وتتاألف وحدات الأعمال فيها من وحدة 

املكيفات املركزية، ووحدة مكيفات الغرف، والزامل 

ك�ول كري يف اململكة، اإ�ضافة اإىل �ضركة جي�كليما يف 

اإيطاليا. ويف عام 2014، مت ا�ضتكمال كافة اإجراءات 

تاأ�ضي�س �ضركة الزامل للمكيفات القاب�ضة املحدودة 

)مكيفات الزامل(، لتك�ن املالكة جلميع ال�ضركات 

ووحدات العمل �ضمن قطاع التكييف.

وقد �ضهد قطاع التكييف عامًا اآخر من النجاح، 

وه� ما يتجلى ب��ض�ح من خالل النم� امل�ضجل عرب 

م�ؤ�ضرات الدخل الرئي�ضية، حيث ارتفعت الإيرادات 

اإىل م�ضت�ى قيا�ضي جديد بزيادة 10% عن العام 

ال�ضابق، يف حني ارتفعت الأرباح الإجمالية بن�ضبة 

19% عن العام 2013. و�ضمن وحدات الأعمال 

املختلفة، كان النم� وا�ضحًا ب�ضكل خا�س يف كل من 

وحدة املكيفات املركزية والزامل ك�ول كري.
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ويف اأوائل عام 2014، جنح فريق وحدة املربدات 

يف مكيفات الزامل بتط�ير اأول مربد ماء ذو طرد 

مركزي وُمربد باملياه ب�ضعات تربيدية عالية يف 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط. وقد مت ت�ضميم واإنتاج هذا 

املربد املبتكر من قبل �ضركة جي�كليما بالتعاون مع 

فريق وحدة املربدات ب�ضركة الزامل للمكيفات، 

حيث ي�ضتمل على العديد من املزايا ال�ضتثنائية اإىل 

جانب ت�ضميمه املتط�ر الذي ي�ضمن حتقيق كفاءة 

عالية واأداء م�ث�ق مقارنة باملربدات التقليدية، 

ف�ضاًل عن الت�فري الكبري يف ا�ضتهالك الطاقة 

الكهربائية.

وحدة املكيفات املركزية: حافظت وحدة املكيفات 

املركزية على م�قعها الريادي يف ال�ض�ق ال�ضع�دي 

خالل العام، حيث فازت بعق�د وم�ضاريع عديدة 

لت�ريد وتركيب جمم�عة وا�ضعة من الأجهزة 

واأنظمة التكييف والتربيد املختلفة للعديد من 

املن�ضاآت املتن�عة، �ضملت �ضركتي »كيميا« و »معادن« 

يف اجلبيل، وجامعة امللك خالد يف اأبها وجامعة 

امللك عبد العزيز يف رابغ، وم�ضروع ل�ضركة »�ضيبك�« 

مبنطقة راأ�س اخلري، اإ�ضافة اإىل م�ضاريع اأخرى 

بارزة �ضملت وزارة الداخلية يف الريا�س، وم�ضروع 

قطار احلرمني ال�ضريع يف مكة املكرمة، وغريها من 

العق�د والطلبيات الأخرى. 

 •   قطاع تكييف الهواء

)تتمة(

وا�ضلت ال�ضركة 

و�ضع عملية تط�ير 

منتجات جديدة على 

راأ�س اأول�ياتها
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كما ح�صلت وحدة املكيفات املركزية خالل العام 

على �صهادات واعتمادات اإ�صافية ملنتجات جديدة، 

�صملت اعتماد معهد التكييف والتدفئة والتربيد 

الأمريكي، واعتماد �صركة »يوروفنت« الأوروبية 

لكفاءة الأداء، وبطاقة الهيئة ال�صعودية للموا�صفات 

واملقايي�س واجلودة لكفاءة الطاقة، و�صهادة 

املطابقة الأمريكية »UL« ل�صالمة املنتجات. وتنطبق 

هذه املوا�صفات على ما جمموعه 610 وحدات 

تكييف وتربيد �صمن 30 �صل�صلة خمتلفة من وحدات 

املنتجات الأربعة الرئي�صية مبا فيها املكيفات 

املركزية ووحدات مناولة الهواء واملربدات.

ويف عام 2014، ح�صل م�صنع الزامل للمكيفات 

 »ISO 14001:2004« املركزية على �صهادتي الأيزو

 »OHSAS 18001:2007« لنظام اإدارة البيئة و

لنظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة املهنية، وذلك 

تقديرًا لربامج التح�صني امل�صتمر لنظام اإدارة 

اجلودة التي تنفذها ال�صركة، والتزامها مبعايري 

ال�صحة وال�صالمة املهنية.

وقد وا�صلت وحدة املكيفات املركزية و�صع عملية 

تطوير منتجات جديدة على راأ�س اأولوياتها، حيث 

جنحت بتطوير خم�س وحدات تكييف مدجمة 

جديدة، اإحداها تتميز مبقاومتها لالنفجار، يف 

حني طورت وحدة املربدات �صل�صلة جديدة من 

 Process« مربدات املياه املتطورة التي تعمل بتقنية

Cooling«، لتلبية احتياجات جمموعة وا�صعة من 

القطاعات والتطبيقات ال�صناعية. 

وحدة مكيفات الغرف: وا�صلت وحدة مكيفات 

الغرف اأداءها اجليد، حيث فازت بالعديد من 

العقود وامل�صاريع يف اململكة العربية ال�صعودية 

وخارجها. ففي ال�صوق املحلي، فازت الوحدة 

بعقود مهمة من وزارة الرتبية والتعليم لتوريد 

اأجهزة تكييف اإىل عدد من املدار�س يف منطقة 

الريا�س، ومن �صركة �صحارى خلدمات ال�صيانة 

لتوريد اأجهزة تكييف اإىل وزارة احلر�س الوطني 

يف الريا�س، ومن موؤ�ص�صة عبداهلل امل�صعل لتوريد 

اأجهزة تكييف لوحدات �صكنية ملوظفي �صركة 

الت�صنيع الوطنية للبرتوكيماويات )ت�صنيع( يف 

اجلبيل، ومن �صركة التميمي العاملية املحدودة 

مل�صروع جممع �صكني، ومن وزارة احلر�س الوطني 

مل�صروع اإ�صكان موظفي الوزارة يف الريا�س.  

كما ت�صلمت وحدة مكيفات الغرف طلبيات لعدد 

كبري من امل�صاريع ال�صغرية واملهمة يف اململكة، 

اإ�صافة اإىل طلبيات عديدة اأخرى من العمالء 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، معظمها يتعلق 

مببيعات التجزئة يف بلدانهم، عالوة على طلبيات 

 لتوريد اأجهزة تكييف متنوعة لعمالء يف كل من 

اليمن وبنغالدي�س وغانا.   

وخالل عام 2014، قامت وحدة مكيفات الغرف 

بتطوير واإطالق مكيفات جمزاأة )�صبليت( جديدة 

تلبي املوا�صفات اجلديدة التي اأقرتها الهيئة 

ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة فيما 

يتعلق برفع كفاءة ا�صتهالك الطاقة الكهربائية، 

والتي تت�صمن رفع معامل كفاءة الطاقة يف املكيفات 

املجزاأة والأنواع الأخرى من 9.5 اإىل 11.5 جلميع 

ال�صعات، حيث جنح فريق العمل يف اإجناز هذا 

امل�صروع يف غ�صون 15 �صهرًا فقط. كما طورت 

الوحدة اأي�صًا �صل�صة جديدة من املكيفات املجزاأة 

بتقنية »تدفق غاز التربيد املتغري«، التي متلك 

وحدات داخلية متعددة ووحدة خارجية واحدة 

وتعمل بتقنية التحكم الرقمي من �صركة اإمر�صون.  
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�شركة الزامل خلدمات التكييف والتربيد 

)الزامل كوول كري(: جنح فريق ال�ضيانة والدعم 

الفني يف الزامل ك�ول كري بالف�ز مبجم�عة من 

عق�د ال�ضيانة املهمة خالل العام من كل من �ضركة 

اأرامك� ال�ضع�دية، و�ضركة �ضابك، والراجحي، 

و�ضركة برتو رابغ، وال�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء، 

وجامعة جازان، اإ�ضافة اإىل غريها من املن�ضاآت 

واملراكز يف خمتلف اأنحاء اململكة. كما تلقى ق�ضم 

قطع الغيار يف الزامل ك�ول كري خالل العام طلبيات 

عديدة من العمالء يف كل من الدمام واجلبيل 

والريا�س وجدة وينبع وجيزان، وكذلك من �ضركة 

هي�نداي يف دبي بالإمارات العربية املتحدة. 

ويف تط�ر مت�ضل، فاز ق�ضم امل�ضاريع يف الزامل 

ك�ول كري بعق�د �ضيانة وت�ضغيل مهمة من كل من 

ال�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء للمحطات الفرعية 

يف الر�س وبريدة والق�ضيم، و�ضركة البابطني 

للمقاولت ملحطات فرعية يف اخلرج والدوادمي 

والريا�س والق�ضيم، ومن �ضركة اأرامك� ال�ضع�دية 

مل�ضروع املجمع ال�ضكني يف العثمانية.

وخالل العام، اأطلقت ال�ضركة نظام »�ضمارت 

 SmartVan( فان« الآيل خلدمات الدعم الفني

Automated Service( لعمالئها يف اململكة العربية 

مم هذا النظام املتط�ر بحيث  ال�ضع�دية. وقد �ضُ

ميكن للعمالء طلب خدمات الدعم الفني ب�ضه�لة 

من خالل الت�ضال مبركز خدمات العمالء التابع 

فاز فريق ال�ضيانة والدعم 

الفني يف الزامل ك�ول كري 

خالل العام مبجم�عة من 

عق�د ال�ضيانة املهمة من عدد 

من ال�ضركات ال�طنية الكربى
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)تتمة(

لل�ضركة، و�ضيق�م النظام باإن�ضاء طلب خدمة جديد 

ب�ضكل اآيل وتكليف اأحد الفنيني ملتابعته وتنفيذه. 

وُيعد هذا النظام الأول من ن�عه يف املنطقة الذي 

ي�ضتخدم تقنيات تطبيقات الأجهزة النقالة يف 

جمال خدمات الدعم الفني لتقدمي خدمات مميزة 

ومبتكرة تتنا�ضب مع احتياجات ومتطلبات العمالء 

املتجددة. 

ويف تط�ر اآخر، تلقى ق�ضم عمالء املرافق اخلدمية 

واحلي�ية يف �ضركة الزامل للمكيفات طلبية خا�ضة 

من ال�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء ملبنى مكافحة 

احلريق يف اأبها. كما فازت �ضركة الزامل للمكيفات 

الهند بعقد لت�ريد وتركيب واختبار جمم�عة 

متن�عة من اأجهزة تكييف اله�اء وتنفيذ كافة 

الأعمال الهند�ضية الأ�ضا�ضية اخلا�ضة باأنظمة 

التكييف يف م�ضروع معهد ماهانادي لالإدارة يف 

مدينة ب�باني�ض�ار عا�ضمة اإقليم ولية اأوري�ضا �ضرقي 

الهند.

ويف منت�ضف العام، ت�ضلم ق�ضم امل�ضاريع يف الزامل 

ك�ول كري �ضهادة تقدير من �ضركة »Techint«، وذلك 

للتزام م�ظفيها مبعايري ال�ضالمة العاملية خالل 

فرتة عملهم يف م�ضروع �ضركة ينبع اأرامك� �ضين�بك 

للتكرير )يا�ضرف( يف ينبع، ولدعمهم بيئة العمل 

ال�ضليمة واخلالية من الإ�ضابات واحل�ادث املهنية، 

اإ�ضافة اإىل حتقيق خم�ضة ماليني �ضاعة عمل اآمنة 

من دون وق�ع اأية اإ�ضابات اأو ح�ادث م�ضّيعة لل�قت. 

ويف اأواخر العام، �ضاركت ال�ضركة يف الجتماع 

الفني احلادي ع�ضر واملعر�س امل�ضاحب له الذي 

نظمته ال�ضركة ال�ضع�دية لل�ضناعات الأ�ضا�ضية 

)�ضابك( يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية، حيث ا�ضتمل 

املعر�س على عدد من الجتماعات وفر�س الت�ا�ضل 

بني العار�ضني والزوار، كما اعترب فر�ضة مهمة 

لل�ضركات والهيئات الراغبة يف الدخ�ل اإىل واحدة 

من اأكرب اأ�ض�اق الطاقة واأكرثها من�ًا يف العامل.
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تعمل الزامل لل�ضناعة يف قطاع امل�اد العازلة من 

خالل �ضركة جمم�عة العزل اخلليجية )�ضركة 

�ضع�دية م�ضاهمة مقفلة( التي تتاألف من ال�ضركة 

العربية للم�اد العازلة من الفيربجال�س املحدودة، 

و�ضركة امل�ضنع ال�ضع�دي ل�ضناعة ال�ض�ف 

ال�ضخري، و�ضركة امل�ضنع ال�ضع�دي لعزل الأنابيب. 

ومتلك الزامل لل�ضناعة ح�ضة �ضيطرة تبلغ %51 

من راأ�ضمال �ضركة جمم�عة العزل اخلليجية.  

ُتعد �ضركة جمم�عة العزل اخلليجية التي تتخذ 

من الريا�س مقرًا لها، من ال�ضركات الإقليمية 

الرائدة يف اإنتاج امل�اد العازلة، وتتمتع ب�ضمعة 

ومكانة متميزة كمزود ملنتجات وحل�ل العزل 

الفعالة مل�ضاريع البناء والإن�ضاءات يف املنطقة. 

ت�ضمل منتجات املجم�عة امل�اد العازلة من ال�ض�ف 

الزجاجي وال�ض�ف ال�ضخري والأنابيب املعزولة، 

التي يتم ت�ضنيعها يف اململكة العربية ال�ضع�دية 

وفقًا لأعلى املعايري العاملية، وت�ضكل اأكرب جمم�عة 

متكاملة من امل�اد العازلة املت�افرة يف منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط من م�ضدر واحد. 

•    قطاع املواد العازلة

�ضهدت ال�ضركة العربية 

للم�اد العازلة من 

الفيربجال�س عامًا اآخر 

جيدًا، حيث �ضجلت ال�ضركة 

من�ًا يف كل من مبيعات 

الت�ضدير وحجم الإنتاج
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 •    قطاع املواد

العازلة)تتمة(

ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجل�ص 

)اأفيكو(: �ضهدت اأفيك� عامًا اآخر جيدًا، حيث 

�ضجلت ال�ضركة من�ًا يف كل من مبيعات الت�ضدير 

وحجم الإنتاج. وارتفعت الطاقة الإنتاجية لل�ضركة 

بعد افتتاح م�ضنعها اجلديد يف الدمام من 

24.000 طن مرتي اإىل 37.000 طن مرتي �ضن�يًا. 

ومُيّكن امل�ضنع اجلديد �ضركة اأفيك� من تلبية 

الطلب املتزايد على امل�اد العازلة من الفيربجال�س 

امل�فرة للطاقة وال�ضديقة للبيئة يف الأ�ض�اق املحلية 

والإقليمية.

و�ضملت اأبرز امل�ضاريع التي فازت بها ال�ضركة يف عام 

2014 لت�ريد منتجاتها من امل�اد العازلة م�ضروع 

مرتو الريا�س، ومطاري �ضاللة وم�ضقط الدوليني 

يف �ضلطنة عمان، وفندق فريم�نت يف اأب�ظبي، 

وم�ضروع ال�ض�ق التجاري املركزي )م�ل العبديل( 

يف الأردن، ومركز امللك عبداهلل املايل ومركز امللك 

عبد اهلل للدرا�ضات والبح�ث البرتولية يف الريا�س، 

واملركز الثقايف يف الدمام. ويف اإطار تعزيز وتط�ير 

الأعمال، و�ضعت ال�ضركة خالل العام �ضبكة امل�زعني 

املعتمدين ملنتجاتها يف كل من اململكة العربية 

ال�ضع�دية ودول جمل�س التعاون اخلليجي واآ�ضيا 

واأفريقيا.

كما ح�ضلت اأفيك� على �ضهادات جديدة من املنظمة 

العاملية للم�ا�ضفات القيا�ضية )ISO(، و�ضهادة 

املطابقة الأمريكية »UL« ل�ضالمة املنتجات، يف 

حني تعاونت ال�ضركة مع املركز ال�ضع�دي لكفاءة 

الطاقة يف و�ضع بع�س املعايري اخلا�ضة، اإىل جانب 

م�ضاركتها كاأحد الرعاة الرئي�ضيني لفعاليات احلملة 

ال�طنية للعزل احلراري يف اململكة. 

�شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة ال�شوف 

ال�شخري: وا�ضلت ال�ضركة اأعمالها بنجاح يف 

عام 2014، حيث ارتفعت اإيراداتها بن�ضبة %10.7 

عن العام ال�ضابق نتيجة بدء الإنتاج التجاري يف 

م�ضنعها اجلديد يف مدينة اخلرج ال�ضناعية بطاقة 
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اإجمالية تبلغ 40.000 طن مرتي �ضن�يًا، اأي ما 

يعادل �ضعف الطاقة الإنتاجية للم�ضنع احلايل، 

كما �ضجلت ارتفاعًا يف مت��ضط اأ�ضعار البيع. وقد 

عززت ال�ضركة من ح�ض�ر فريق الت�ض�يق واملبيعات 

يف اأ�ض�اقها، واأولت اهتمامًا اأكرب لأ�ض�اق منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا الأخرى، خا�ضة 

اأ�ض�اق دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

و�ضملت اأبرز امل�ضاريع التي فازت بها ال�ضركة خالل 

العام م�ضروع قطار احلرمني ال�ضريع يف جدة، 

وم�ضروع مباٍن جديدة يف مركز امللك عبداهلل املايل 

يف الريا�س، ومطاري جدة واملدينة املن�رة، وم�ضروع 

حمطة رابغ البخارية لت�ليد الكهرباء، وم�ضروع 

ل�ضركة �ضدارة للكيميائيات يف مدينة اجلبيل 

ال�ضناعية.

وخالل عام 2014، ح�ضلت �ضركة امل�ضنع 

ال�ضع�دي ل�ضناعة ال�ض�ف ال�ضخري على �ضهادة 

املطابقة الأمريكية »UL« و�ضهادة املنظمة البحرية 

الدولية )IMO( ملنتجاتها، يف حني يجرى العمل 

على ا�ضتكمال متطلبات اعتماد الهيئة ال�ضع�دية 

للم�ا�ضفات واملقايي�س واجل�دة، واعتماد �ضركة 

»FM« العاملية يف نهاية العام. كما �ضاركت ال�ضركة 

اإىل جانب بع�س �ضركات الزامل لل�ضناعة الأخرى 

يف الجتماع الفني احلادي ع�ضر ل�ضركة �ضابك يف 

اجلبيل.

وحتر�س ال�ضركة على دعم ت�طني ال�ظائف 

والتعاون با�ضتمرار مع �ضندوق تنمية امل�ارد 

الب�ضرية ال�ضع�دي ب�ضاأن ت�فري فر�س عمل وبرامج 

تدريبية منا�ضبة للم�اطنني ال�ضع�ديني. 

�شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب: يف عام 

2014، اأبرم جميع ال�ضركاء يف جمم�عة العزل 

اخلليجية اتفاقية لتح�يل كامل ح�ض�ضهم يف 

�ضركة امل�ضنع ال�ضع�دي لعزل الأنابيب اإىل ال�ضركاء 

اعتبارًا من 1 يناير 2014، ونتيجة لذلك قامت 

جمم�عة العزل اخلليجية بتح�يل ا�ضتثمارها 

يف �ضركة امل�ضنع ال�ضع�دي لعزل الأنابيب اإىل 

�ضركائها.  

وا�ضلت �ضركة امل�ضنع 

ال�ضع�دي ل�ضناعة ال�ض�ف 

ال�ضخري  اأعمالها بنجاح 

يف عام 2014، حيث ارتفعت 

اإيراداتها بن�ضبة %10.7 

عن العام ال�ضابق
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العازلة)تتمة(

وقد واجهت ال�ضركة عامًا �ضعبًا، ولكن كانت هناك 

ثقة كبرية بتح�ضن حجم الطلب وبيئة ال�ض�ق املحلي 

يف عام 2015. وتق�م ال�ضركة حاليًا برتكيب خالط 

متط�ر )Pentamixer( جديد جمهز للتعامل مع 

امل�اد الكيميائية ال�ضديقة للبيئة، حيث من املقرر 

اأن يتم حظر امل�اد امل�ضتخدمة حاليًا يف جميع اأنحاء 

العامل.

وقد ت�ضلمت ال�ضركة خالل العام عددًا من الطلبيات 

ملنتجاتها من ال�ض�ق املحلي يف اململكة ومن الأ�ض�اق 

اخلارجية يف كل من قطر و�ضلطنة عمان والأردن.

كما �ضاركت ال�ضركة اإىل جانب كل من »اأفيك�« 

و�ضركة امل�ضنع ال�ضع�دي ل�ضناعة ال�ض�ف 

ال�ضخري يف معر�س وملتقى م�ضروعات متمّيزة يف 

عهد خادم احلرمني ال�ضريفني 2014 يف الريا�س، 

ومعر�س اخلم�ضة الكبار مل�اد البناء والإن�ضاءات 

لعام 2014 يف جدة، ومعر�س كفاءة الطاقة يف 

الريا�س، اإ�ضافة اإىل م�ضاركتها اإىل جانب �ضركات 

الزامل لل�ضناعة الأخرى يف معر�س اخلم�ضة الكبار 

الدويل 2014 يف دبي.

وخالل العام، قامت جمم�عة العزل اخلليجية 

با�ضتبعاد ا�ضتثمارها البالغ 49% يف �ضركة اأرما�ضل 

الزامل ال�ضرق الأو�ضط املحدودة، �ضركة مرتبطة، 

مقابل مبلغ 22،5 ملي�ن ريـال �ضع�دي )6 ماليني 

دولر اأمريكي(، واعرتفت ال�ضركة بربح مببلغ 

14.08 ملي�ن ريـال �ضع�دي )3.75 ماليني دولر 

اأمريكي(. ول تزال الإجراءات القان�نية املتعلقة 

بنقل امللكية قيد الإجناز كما يف نهاية ال�ضنة. 
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•    قطاع ال�سناعات 
اخلر�صانية

متثل �ضركة الربيعة والن�ضار والزامل لل�ضناعات 

اخلر�ضانية قطاع ال�ضناعات اخلر�ضانية بالزامل 

لل�ضناعة، حيث متتلك الزامل لل�ضناعة ح�ضة 

قدرها 50% يف ال�ضركة. وُتعد ال�ضركة اإحدى 

املن�ضاآت الرائدة يف �ضناعة املنتجات اخلر�ضانية 

م�ضبقة ال�ضب يف اململكة العربية ال�ضع�دية، حيث 

تق�م بت�ضميم واإنتاج وتركيب املباين اخلر�ضانية 

م�ضبقة ال�ضب ملجم�عة وا�ضعة من ال�ضتخدامات 

وامل�ضاريع، كما تنتج األ�اح اجلدران اخلر�ضانية، 

والأعمدة اخلر�ضانية م�ضبقة ال�ضب، وق�اعد 

الأعمدة والكمرات الرابطة لالأعمدة واجلدران 

اخلر�ضانية، وبالطات الأ�ضقف امل�ضت�ية، والبالطات 

املفرغة، وجدران الأ�ض�ار اخلارجية مبختلف 

اأن�اعها، اإ�ضافة اإىل املنتجات امل�ضتخدمة يف اإن�ضاء 

الطرق واملنتجات اخلر�ضانية املتن�عة. 

و�ضملت امل�ضاريع التي نفذتها ال�ضركة خالل الأع�ام 

املا�ضية املدار�س، واملباين اجلامعية، وامل�ضت�ضفيات، 

والفنادق، واملباين واملراكز التجارية، و�ضالت 

الأفراح، واملباين ال�ضناعية وال�ضكنية، اإ�ضافة اإىل 

املباين واجل�ض�ر املمتدة على م�ضاحات وا�ضعة. 

وقد �ضجلت ال�ضركة يف عام 2014 ارتفاعًا يف 

اإيراداتها مقارنة بالعام ال�ضابق، كما ارتفع 

حجم اأعمال الرتكيب مقارنة بالفرتة نف�ضها 

من العام ال�ضابق. وقد جاء هذا التح�ضن نتيجة 

تعزيز كفاءات الق�ى العاملة، وحت�ضني العمليات 

التخطيطية، واتباع نهج من�ضق ومرّكز يف تنفيذ 

امل�ضاريع.

و�ضملت اأبرز امل�ضاريع التي اأجنزتها ال�ضركة خالل 

عام 2014 مبنى قيادة الق�ات الربية اجلديد يف 

الريا�س، وم�ضروع �ضكني ل�ضركة املبطي يف اأبها، 

وعدد من حمطات الكهرباء الفرعية يف خمتلف 

اأنحاء اململكة، ومبنى ملكتبة جرير يف الريا�س. 

فيما �ضملت امل�ضاريع اجلديدة التي فازت بها 

�ضجلت �ضركة الربيعة والن�ضار  

والزامل لل�ضناعات اخلر�ضانية 

يف عام 2014 ارتفاعًا يف اإيراداتها 

مقارنة بالعام ال�ضابق
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 •    قطاع ال�صناعات
اخلر�صانية )تتمة(

ال�شركة جمموعة جديدة من املحطات الفرعية يف 

مواقع عدة يف اململكة، ومبنى يف حائل، ومبنى كلية 

يف اخلرج، اإ�صافة اإىل مبنى �صناعي يف املدينة 

ال�صناعية الثانية بالريا�ض. 

ولتلبية الطلب املتزايد على منتجاتها، قامت 

ال�صركة برتكيب �صت ع�صرة طاولة خا�صة جديدة 

لإنتاج و�صب الألواح اخلر�صانية يف امل�صنع رقم 

)5( بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل حوايل 30 األف مرت 

ISO-« مكعب. كما جددت ال�صركة �صهادة الأيزو

2008-9001« لنظم اإدارة اجلودة حتى عام 2017. 

من ناحية اأخرى، نفذت ال�صركة �صل�صلة من الربامج 

التدريبية لتعزيز كفاءة وقدرات جميع املوظفني، 

حيث �صملت موا�صيع الدورات عمليات التخطيط 

حلالت الطوارئ يف اأماكن العمل، واإدارة امل�صاريع، 

وتخطيط املوارد املوؤ�ص�صية، وتطوير عملية تقييم 

الأداء.   

كما طبقت ال�صركة خالل العام عددًا من الأنظمة 

ل�صمان تعزيز مراقبة التكاليف، واحل�صول على 

تقدير اأكرث دقة ل�صتهالك املواد اخلام، واإعطاء 

اهتمام اأكرب للجودة، والتحكم ب�صكل اأف�صل باملواد 

اخلردة يف العمليات الت�صنيعية. و�صوف ت�صهم هذه 

الربامج واملبادرات، اإىل جانب العدد الكبري من 

العقود احلالية التي فازت بها ال�صركة خالل العام، 

يف تعزيز الثقة مب�صتقبل �صركة الربيعة والن�صار 

والزامل لل�صناعات اخلر�صانية يف العام املقبل.

نفذت ال�صركة �صل�صلة من 

الربامج التدريبية لتعزيز كفاءة 

وقدرات جميع املوظفني
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•   القطاعات الأخرى

�شركة الزامل مل�شاريع البنية التحتية املحدودة: 

هي �صراكة ا�صرتاتيجية بني الزامل لل�صناعة 

و�صركة نيودلهي لأبراج الت�صالت املحدودة، وهي 

تعمل ب�صكل فعال يف قطاع الت�صالت وكذلك يف 

قطاع الطاقة البديلة واملتجددة الذي ي�صهد منوًا 

�صريعًا. وتوفر �صركة الزامل مل�صاريع البنية التحتية 

يف الهند خدمات الت�صميم واخلدمات الهند�صية 

والإن�صائية املتكاملة، اإ�صافة اإىل خدمات الرتكيب 

واإدارة امل�صاريع يف قطاعات الت�صالت والبنية 

التحتية والطاقة املتجددة.

وخالل العامني ال�صابقني قبل 31 دي�صمرب 2014، 

ركزت ال�صركة ب�صكل اأ�صا�صي على م�صاريع البنية 

التحتية لقطاع الت�صالت، وتوريد اأبراج وبناء 

املواقع بنظام ت�صليم املفتاح، عالوة على خدمات 

الطاقة املتجددة، وحتديدًا حمطات الطاقة 

ال�صم�صية بقدرة 22 ميغاوات وحلول الت�صالت 

والطاقة ال�صم�صية الهجينة.

وكما هو احلال يف ال�صنوات ال�صابقة، بذلت 

ال�صركة جهودًا كبرية يف عام 2014 ملتابعة فر�ض 

الأعمال اجلديدة يف الأ�صواق املحلية والإقليمية. 

وقد اأ�صهمت هذه اجلهود يف تعزيز اأعمال ال�صركة 

ب�صكل ملحوظ، ل�صّيما يف اأ�صواق كل من نيبال 

وتايالند وبع�ض البلدان الأفريقية. وعلى الرغم 

من النجاحات التي اأحرزتها ال�صركة خالل العام، 

اإل اأنها وا�صلت جهودها لتنمية اأعمالها، حيث 

اأولت اهتمامًا خا�صًا بالتو�صع والو�صول اإىل اأ�صواق 

جديدة يف كل من اإثيوبيا وجنوب اأفريقيا والفلبني 

واإندوني�صيا.
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 •   القطاعات الأخرى
)تتمة(

وكانت نيبال ثاين اأكرب �صوق ل�صركة الزامل مل�صاريع 

البنية التحتية يف عام 2014، كما اأ�صبحت �صركة 

»NCell«، التي ُتعد اأكرب م�صغل ل�صبكة الهاتف النقال 

يف النيبال بح�صة تبلغ حوايل 50% من ال�صوق، اأحد 

اأكرب عمالء ال�صركة. وعلى مدى ال�صنوات اخلم�ض 

الأخرية، قامت ال�صركة بتوريد وتركيب اأكرث من 

1.200 برجًا لالت�صالت يف نيبال، واأ�صبحت 

واحدة من اأكرب مقدمي خدمات تطوير البنية 

التحتية يف البالد. وبالإ�صافة اإىل املواقع اجلديدة 

لرتكيب الأبراج، توفر ال�صركة لـ »NCell« وغريها 

من العمالء خدمات متكاملة لإدارة مواقعهم، التي 

ت�صمل ال�صيانة الوقائية وتعبئة الوقود يف املواقع 

اخلا�صة مبولدات الطاقة التي تعمل بالديزل. 

وقد اأثبتت اخلدمات املتعلقة مبولدات الديزل 

جناحها بحيث تنظر ال�صركة ب�صكل جدي لتقدمي 

مثل هذه اخلدمات لت�صمل العمالء من خارج قطاع 

الت�صالت.

ويف عام 2014، فتحت تايالند املجال اأمام تنفيذ 

واإطالق �صبكة اجليل الرابع )4G( من الت�صالت 

الال�صلكية اخللوية، مما خلق فر�ض عمل جديدة 

لل�صركة ب�صاأن تطوير البنية التحتية يف البالد. 

ونتيجة لذلك، اختارت �صركة »TRUE«، اإحدى 

ال�صركات الرائدة امل�صغلة خلدمات الت�صالت 

يف تايالند، �صركة الزامل مل�صاريع البنية التحتية 

لتنفيذ اأكرث من 500 موقعًا لها يف خمتلف اأنحاء 

البالد خالل ال�صنة املقبلة.

وعقب اعتمادها كمورد عاملي للمنتجات واخلدمات 

اخلا�صة بقطاع الت�صالت من قبل جمموعة 

»MTN« العاملية لالت�صالت يف العام ال�صابق، 

وجهت دعوة خا�صة ل�صركة الزامل مل�صاريع البنية 

التحتية للم�صاركة يف مناق�صة دولية طرحتها �صركة 

»MTN« يف عام 2014. وقد جنحت ال�صركة بالفوز 

بهذه املناق�صة اجلديدة واختريت لتوريد اأبراج 

الت�صالت اإىل 21 بلدًا حول العامل التي تعمل فيها 

�صركة »MTN« كم�صغل ر�صمي ل�صبكة الت�صالت. 

ويف نهاية العام، كانت املفاو�صات التف�صيلية ل 

تزال جارية بخ�صو�ض تنفيذ الأعمال يف بع�ض هذه 

البلدان.

ويف قطاع الطاقة ال�صم�صية، حقق م�صروع حمطات 

الطاقة ال�صم�صية من الأنظمة الكهرو�صوئية بقدرة 

22 ميغاوات الذي نفذته ال�صركة يف الهند نتائج 

ممتازة يف توليد الطاقة. ورغم اأن حمطات الطاقة 

ال�صم�صية تتطلب بع�ض الوقت لتحقيق ال�صتقرار 

والتوازن يف عملها، اإل اأن الرتفاع ال�صريع يف توليد 

الطاقة اأدى اإىل منو الإيرادات بن�صبة تراوحت بني 

15 و 20 يف املئة.

وبالنظر للم�صتقبل، فاإن �صركة الزامل مل�صاريع 

البنية التحتية واثقة من حتقيق النجاح امل�صتمر. 

وهناك العديد من الأعمال وامل�صاريع اجلديدة يف 

جعبة ال�صركة، التي من املرجح اأن ت�صهم يف زيادة 

الإيرادات، ف�صاًل عن موا�صلة ال�صركة تطوير 

وتنمية اأعمالها وال�صتفادة من خمتلف الفر�ض 

الواعدة يف الأعوام املقبلة.
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•   نظرة عامة على الأ�سواق يف 
 العام 2015



مع نهاية العام 2014، متكنت معظم الدول ح�ل 

العامل من التغلب اإىل حد كبري على اآثار الأزمة 

املالية العاملية التي بداأت قبل نح� �ضت �ضن�ات. 

ويف حني تت�قع بع�س املنظمات العاملية مثل البنك 

الدويل و�ضندوق النقد الدويل حت�ضن النم� يف عام 

2015 بن�ضبة ترتاوح بني 3.5 و 3.7 يف املئة لكل 

من البلدان املتقدمة والبلدان النامية، اإل اأنها ل 

تزال حذرة يف تقديراتها ب�ضاأن تعايف القت�ضاد 

ب�ضبب الظروف الإقليمية والعاملية املتقلبة، وذلك 

على الرغم من النخفا�س احلاد يف اأ�ضعار النفط 

خالل الربع الرابع من العام. 

وت�ضهد بع�س الدول املتقدمة مثل ال�ليات املتحدة 

الأمريكية، واإىل حد اأقل اململكة املتحدة، ارتفاعًا 

ب�ضيطًا يف وترية النتعا�س القت�ضادي، يف حني 

ت�ضهد منطقة الي�رو واقت�ضادات الأ�ض�اق النا�ضئة 

تباط�ؤًا حادًا يف النم� القت�ضادي. وبح�ضب راأي 

كبري القت�ضاديني يف �ضندوق النقد الدويل، فاإن 

الأم�ر ت�ضهد حت�ضنًا واإن مل تكن بال�ضرعة املرج�ة.

ويف نهاية العام، انخف�ضت اأ�ضعار النفط يف الأ�ض�اق 

العاملية، حيث انخف�س مزيج خام برنت القيا�ضي 

اإىل ح�ايل 55 دولرًا للربميل، اأي بن�ضبة %50 

منذ بل�غها اأعلى م�ضت�ى يف �ضهر ي�لي�. وكان 

لهذا ال��ضع تاأثري �ضلبي كبري على منتجي النفط 

يف خمتلف اأنحاء العامل مبا فيهم اململكة العربية 

ال�ضع�دية، على الرغم من اأن اململكة يف و�ضع اأف�ضل 

من كثري من املنتجني الآخرين ب�ضبب احتياطاتها 

املالية ال�ضخمة. 

ومن املت�قع اأن حتافظ دول جمل�س التعاون 

اخلليجي على النم� القت�ضادي بالرغم من 

اخل�ضائر يف عائدات ت�ضدير النفط الناجمة 

عن انخفا�س الأ�ضعار. كما يت�قع �ضندوق النقد 

الدويل اأن تبقى جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي 

م�ضيطرة على العجز املايل با�ضتثناء الك�يت اإذا 

ظلت اأ�ضعار النفط عند م�ضت�ياتها احلالية.

وط�ال الأ�ضهر الأخرية من عام 2014، كانت هناك 

ت�قعات ق�ية باأن ال�ضع�دية �ضتخف�س اإنتاجها من 

النفط، ولكن ذلك مل يحدث حتى نهاية العام، كما 

اأنه من غري املرجح اأن تخف�س ال�ضع�دية اإنتاجها 

النفطي يف امل�ضتقبل املنظ�ر. ويف ال�قت نف�ضه، 

كان هناك قلق على نطاق وا�ضع من اأن �ضعر النفط 

�ض�ف ينخف�س ب�ضكل اأكرب يف الأ�ضهر الأوىل من 

عام 2015، ولكن العديد من املحللني القت�ضاديني 

يت�قع�ن ارتفاع الأ�ضعار مرة اأخرى ب�ضكل جيد قبل 

نهاية عام 2015 اأو يف مطلع عام 2016.

•   نظرة عامة على الأ�سواق يف 

العام 2015
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اململكة العربية ال�سعودية

تعترب اأ�ض�اق اململكة العربية ال�ضع�دية مهمة جدًا 

باعتبارها ال�ض�ق الرئي�ضي للزامل لل�ضناعة، 

وخا�ضة الأن�ضطة وامل�ضروعات احلك�مية التي تعد 

املحرك الرئي�ضي لالقت�ضاد ال�طني.

وعقب ت�ضجيل عجز مايل يف م�ازنة اململكة لعام 

2014 بن�ضبة اأكرث من املخطط له، وذلك للمرة 

الأوىل منذ الأزمة املالية العاملية يف عام 2009، 

اأ�ضارت اململكة اإىل وج�د عجز مت�قع يف م�ازنتها 

املالية لعام 2015. وكما كان احلال على مدى 

ال�ضن�ات العديدة املا�ضية، فقد مت الإعالن عن 

ميزانية ت��ضعية لعام 2015 ورفع الإنفاق اإىل 

م�ضت�يات عالية، ما ي�ضمن تقدمي مزيد من الدعم 

والتحفيز لالقت�ضاد املحلي.

وقد اعتمدت ال�ضع�دية اإنفاق 860 مليار ريال 

�ضع�دي )229.3 مليار دولر اأمريكي( يف م�ازنة 

2015، ومن املت�قع اأن تبلغ الإيرادات 715 مليار 

ريـال )190.7 مليار دولر اأمريكي( يف 2015 وه� 

ما يجعل اململكة، اأكرب م�ضدر للنفط يف العامل، 

ت�ضجل عجزًا يف امل�ازنة للمرة الأوىل منذ الأزمة 

املالية العاملية يف 2009 بقيمة 145 مليار ريـال 

)38.7 مليار دولر اأمريكي(، الذي من املرجح 

اأن تتم تغطيته عرب ال�ضحب من الحتياطي اأو 

القرتا�س من البن�ك املحلية. ويف حال ا�ضتمرت 

اأ�ضعار النفط العاملية يف النخفا�س ب�ضكل اأكرب، 

فاإن العجز �ضريتفع حتمًا ما مل يتم اتخاذ قرار 

للحد من الإنفاق. 

وكما كان احلال يف عام 2014، فقد ركزت الدولة 

يف م�ازنتها اجلديدة ب�ضكل اأ�ضا�ضي على قطاعي 

التعليم والرعاية ال�ضحية، وه� ما ميثل ح�ايل 

44% من اإجمايل الإنفاق العام. وحتديدًا فقد 

مت تخ�ضي�س ما يقارب 217 مليار ريال )57،9 

مليار دولر اأمريكي( لقطاع التعليم العام والتعليم 

العايل وتدريب الق�ى العاملة. وت�ضمنت امليزانية 

تخ�ضي�س 14 مليار ريال )3،7 مليارات دولر 

اأمريكي( لتم�يل 164 م�ضروعًا جديدًا، اإ�ضافة 

اإىل تخ�ضي�س 12 مليار ريال )3،2 مليارات دولر 

اأمريكي( لتاأهيل املرافق احلالية للجامعات ومعاهد 

وكليات التدريب، ف�ضاًل عن بناء ثالث جامعات 

جديدة )جامعة جدة، وجامعة بي�ضة، وجامعة 

حفر الباطن(. كما مت تخ�ضي�س 400 ملي�ن ريال 

)106،7 ماليني دولر اأمريكي( لتاأهيل املرافق 

احلالية للمدار�س احلك�مية واملراكز الريا�ضية، 

اإ�ضافة اإىل اإن�ضاء كليات ومعاهد فنية جديدة.

من املت�قع اأن حتافظ دول 

جمل�س التعاون اخلليجي على 

النم� القت�ضادي بالرغم من 

اخل�ضائر يف عائدات ت�ضدير 

النفط ب�ضبب انخفا�س الأ�ضعار
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 الأ�سواق يف العام 2015
)تتمة(

وقد بلغ ما خ�ض�س لقطاعات اخلدمات ال�ضحية 

بالقطاعني املدين والع�ضكري والتنمية الجتماعية 

ح�ايل 160 مليار ريال )42.7 مليار دولر 

اأمريكي(، حيث يت�ضمن هذا املبلغ ا�ضتكمال اإن�ضاء 

وجتهيز م�ضت�ضفيات ومراكز الرعاية ال�ضحية 

الأولية بجميع مناطق اململكة، وم�ضاريع لإن�ضاء 

ثالث م�ضت�ضفيات جديدًة، وثالثة خمتربات 

مرجعية لبن�ك الدم، واإحدى ع�ضر مركزًا طبيًا، 

وع�ضر عيادات �ضاملة، اإ�ضافة اإىل ا�ضتكمال تاأثيث 

وجتهيز عدد من املرافق ال�ضحية والإ�ضكان 

وتط�ير امل�ضت�ضفيات القائمة. ويف جمال اخلدمات 

الجتماعية ت�ضمنت امليزانية م�ضاريع جديدة 

لإن�ضاء �ضتة ع�ضر مقرًا لالأندية الريا�ضية.

وبلغت خم�ض�ضات قطاع التجهيزات الأ�ضا�ضية 

والنقل ح�ايل 63 مليار ريال )16.8 مليار دولر 

اأمريكي(، وه� رقم ي�ضمل الإنفاق على تط�ير 

وحتديث امل�انئ القائمة واملطارات املحلية 

والدولية، ف�ضاًل عن م�ضاريع ال�ضكك احلديدية. ومل 

ت��ضح خم�ض�ضات قطاع الدفاع يف اأرقام امل�ازنة 

اجلديدة، ولكن من املرجح اأن تك�ن هناك العديد 

من فر�س الأعمال املتاحة يف هذا القطاع.

وتت�ضمن هذه القطاعات عددًا كبريًا من م�ضاريع 

البناء والإن�ضاءات ذات ال�ضلة التي ت�فر العديد من 

الفر�س ملنتجات وخدمات من�ضاآت القطاع اخلا�س 

املحلي مبا فيها كافة �ضركات الزامل لل�ضناعة. 

ومن املت�قع اأن ي�ضهد القت�ضاد املحلي من�ًا جيدًا 

يف عام 2015، كما يت�قع اأن ينم� الناجت الإجمايل 

الفعلي بنح� 3% يف 2015 مقارنة بـ 3،6% يف عام 

2014. وت�ضري الت�قعات اإىل من� ال�ضتثمار الأجنبي 

يف ال�ضع�دية بن�ضبة 4% يف عام 2015، يف حني 

�ضت�ضتمر ال�ضع�دية يف حتقيق اأهداف الإ�ضالح 

القت�ضادي وحتفيز �ضيا�ضة التن�يع القت�ضادي يف 

البالد.
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الأ�سواق النا�سئة

متلك الزامل لل�ضناعة اأن�ضطة وم�ضالح جتارية 

يف كل من م�ضر والهند وفيتنام، فيما حتقق ن�ضبة 

كبرية من اإيراداتها من الأعمال وامل�ضروعات التي 

يجري تنفيذها يف خمتلف اأنحاء اأفريقيا و�ضبه 

القارة الهندية وجن�ب �ضرق اآ�ضيا.

ومنذ النتخابات الرئا�ضية امل�ضرية التي اأجريت 

يف اأوائل عام 2014، بداأ القت�ضاد امل�ضري ُيظهر 

ب�ادر م�ضجعة على النتعا�س بعد �ضن�ات عدة من 

الن�ضاط املعتدل والنم� ال�ضعيف. وتنبع هذه الب�ادر 

الإيجابية من ثقة جمتمع الأعمال يف رغبة احلك�مة 

الت�ضريع يف معاجلة ق�ضايا الإ�ضالح القت�ضادي، 

وهي املطالب التي ينادي بها رجال الأعمال منذ 

فرتة ط�يلة. ومن املت�قع اأن ي�ضهم التح�ضن يف بيئة 

الأعمال يف تعزيز اأعمال �ضركة الزامل للحديد 

م�ضر خالل عام 2015. 

ومتار�س الزامل للحديد م�ضر اأي�ضًا اأن�ضطتها 

يف العديد من البلدان يف خمتلف اأنحاء القارة 

الأفريقية، حيث يت�قع �ضندوق النقد الدويل من�ًا 

ق�يًا لعدد من الدول الأفريقية ال�اقعة جن�ب 

ال�ضحراء الكربى خالل عام 2015، ما �ضي�ضهم يف 

خلق فر�س عمل حمتملة لل�ضركة.

من جهة اأخرى، �ضهد القت�ضاد الهندي من�ًا 

قل من 5% �ضن�يًا على مدى ال�ضن�ات 
ٌ
�ضعيفًا باأ

القليلة املا�ضية، ولكن عقب النتخابات ال�طنية 

التي اأجريت يف منت�ضف عام 2014 ارتفعت الثقة 

يف القت�ضاد املحلي، وتت�قع احلك�مة زيادة معدل 

النم� القت�ضادي ال�ضن�ي يف البالد بن�ضبة 7 – 8 

يف املئة خالل ال�ضن�ات الثالث القادمة. كما اأعرب 

عدد من اخلرباء املحليني عن ثقتهم بتحقيق النم� 

مبعدل ق�ي يف الفرتة القادمة، خا�ضة يف ظل اإعالن 

احلك�مة عن امليزانية اجلديدة التي تهدف اإىل 

دعم م�ضاريع التنمية لتحقيق من� اقت�ضادي �ضامل 

يف الهند.

وهذا ي�ضمل زيادة الإنفاق على م�ضروعات تط�ير 

البنية التحتية وم�ضروع »املدن الذكية«، ف�ضاًل عن 

ت�ضجيع ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر وا�ضتقطاب 

املزيد من ال�ضتثمارات املتخ�ض�ضة التي ت�ضهم 

يف تعزيز م�ضرية التنمية يف البالد، ما �ضي�فر 

فر�س عديدة حمليًا ل�ضركة الزامل للحديد الهند. 

ويف اأماكن اأخرى يف �ضبه القارة الهندية، ت��ضعت 

ال�ضركة ب�ضكل ق�ي يف عدد من البلدان مثل نيبال 

و�ضريالنكا، حيث متلك هذه الأ�ض�اق اإمكانيات 

جيدة لنم� الأعمال.

وتت�قع بع�س الهيئات العاملية مثل منظمة التعاون 

القت�ضادي والتنمية اأن ت�ضهد اقت�ضادات جن�ب 

 �ضرق اآ�ضيا تباط�ؤًا ملح�ظًا يف معدلت النم� يف 

عام 2015. 

ورغم ذلك، فاإن بع�س البلدان مثل الفلبني 

واإندوني�ضيا وماليزيا ت�ضهد بالفعل معدلت من� 

اأعلى من عديد من الدول املجاورة. ويف فيتنام، 

حيث تغطي عمليات الزامل لل�ضناعة بنجاح عدد 

من دول جن�ب �ضرق اآ�ضيا، فاإنه يت�قع زيادة عدد 

امل�ضاريع احلك�مية ب�ضكل اأ�ضرع يف عام 2015، 

مدف�عة اإىل حد كبري بزيادة م�ضت�ى ال�ضادرات، 

التي من املحتمل اأن تتاأثر ب�ضكل �ضلبي ب�ضبب 

تراجع اأ�ضعار النفط اإىل م�ضت�يات قيا�ضية يف 

الأ�ض�اق العاملية، حيث ُي�ضّكل النفط ح�ايل 10% من 

جمم�ع ال�ضادرات ال�طنية. وعلى الرغم من هذا 

التفاوؤل و�ضعي احلك�مة لتفعيل برنامج الإ�ضالح 

القت�ضادي، اإل اأن النم� القت�ضادي املحلي ل يزال 

حمدودًا ورمبا ي�ضتمر كذلك ط�ال عام 2015.

ت�ضهد بع�س بلدان جن�ب �ضرق 

اآ�ضيا مثل الفلبني واإندوني�ضيا 

وماليزيا معدلت من� جيدة
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وا�ضلت اخلدمات املركزية وامل�ضرتكة يف الزامل 

لل�ضناعة جه�دها لدعم ومتابعة التنفيذ الفعال 

جلميع اخلدمات على امل�ضت�يات الإدارية والت�ضغيلية 

واخلدمات امل�ضاندة من اأجل حت�ضني ال�ضتفادة من 

جميع امل�ارد املتاحة و�ضمان ح�ضن �ضري العمل يف 

كافة قطاعات ال�ضركة. وت�فر اإدارات اخلدمات 

املركزية م�اردها وخرباتها ال�ا�ضعة لتعزيز النم� 

والتعاون امل�ضرتك عرب كافة القطاعات متا�ضيًا 

مع روؤية ور�ضالة ال�ضركة. ويف هذا الإطار، فقد مت 

حتقيق العديد من الإجنازات الهامة والتط�رات 

البارزة خالل عام 2014.

احلوكمة املوؤ�س�سية 

تعد احل�كمة امل�ؤ�ض�ضية الق�ية جزءًا ل يتجزاأ 

من القيم الأ�ضا�ضية للزامل لل�ضناعة، ولها تاأثري 

وا�ضح على اأ�ضاليب اإدارة ال�ضركة وكذلك على 

الأم�ر املرتبطة بامل�ضاهمني اأو باملجتمعات التي 

تعمل فيها ال�ضركة. ويف اإطار التزامها بقيمها 

الأ�ضا�ضية، فاإن الزامل لل�ضناعة ملتزمة كذلك 

باإيجاد قيمة م�ضافة للم�ضاهمني على املدى الط�يل 

تلتزم الزامل لل�ضناعة التزامًا 

تامًا باأف�ضل ممار�ضات احل�كمة 

املتعلقة بالإف�ضاح وال�ضفافية 

حلماية حق�ق امل�ضاهمني
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كما ه� من�ض��س عليه يف ميثاق ال�ضركة ل�ضل�كيات 

واأخالقيات العمل، ومبادئ احل�كمة امل�ؤ�ض�ضية، 

وم�اثيق اللجان الفرعية املختلفة التابعة ملجل�س 

الإدارة، و�ضيا�ضات الإف�ضاح اخلا�ضة بال�ضركة، 

التي ت�ضعى اإىل �ضمان ال�ضفافية وال�ضراحة والدقة 

يف جميع املعل�مات املن�ض�رة.

وك�ضركة م�ضاهمة عامة، حتر�س الزامل لل�ضناعة 

كل احلر�س على متابعة جميع الت��ضيات ال�ضادرة 

عن هيئة ال�ض�ق املالية يف اململكة العربية ال�ضع�دية، 

التي ت�ضعى اإىل تعزيز اجل�دة وال�ضفافية وم�ضت�يات 

الإف�ضاح يف قطاعات الأعمال املختلفة من اأجل 

�ضمان بيئة عمل �ضليمة وم�ث�قة للم�ضاهمني 

وامل�ضتثمرين.

وتلتزم الزامل لل�ضناعة التزامًا تامًا باأف�ضل 

ممار�ضات احل�كمة وال�ضفافية والك�ضف عن 

كل احلقائق املادية، كما يتحمل جمل�س الإدارة 

امل�ض�ؤولية الكاملة جتاه المتثال التام لقّيم 

و�ضيا�ضات ال�ضركة واحلفاظ با�ضتمرار على تطبيق 

مبادئ احل�كمة الر�ضيدة يف جميع ج�انب العمل. 

ويف هذا ال�ضاأن يق�م اأع�ضاء جمل�س الإدارة باإجراء 

تقييم �ضامل لأداء ال�ضركة كل عام، والتاأكد من 

املحافظة على الت�ازن املنا�ضب بني ال�ضرتاتيجيات 

املحددة لل�ضركة والأداء الت�ضغيلي واملايل، 

والإ�ضراف على اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية 

وحماية اأ�ض�ل ال�ضركة، ف�ضاًل عن متابعة تنفيذ 

اخلطط احلالية ملجل�س الإدارة وامل�ض�ؤولني يف 

ال�ضركة.

اإدارة املراجعة الداخلية

تقدم اإدارة املراجعة الداخلية ب�ضكل اأ�ضا�ضي راأيًا 

م�ضتقاًل وم��ض�عيًا لل�ضركة ب�ضاأن ق�ضايا اإدارة 

املخاطر والرقابة واحل�كمة. وتق�م اإدارة املراجعة 

الداخلية برفع تقاريرها اإىل جلنة املراجعة مبا�ضرة 

اأربع مرات يف العام، وهي م�ض�ؤولة اأمام الرئي�س 

التنفيذي لل�ضركة وجمل�س الإدارة وتق�م بالت�ا�ضل 

املبا�ضر معهم. 

كما تق�م الإدارة مبراجعة وتقييم ال�ض�ابط 

الإدارية واخلطط والإجراءات املعتمدة من قبل 

ال�ضركة لت�جيه اأن�ضطتها، وت�فري املعل�مات الالزمة 

لالإدارة لتمكينها من التحكم على نح� فعال باأ�ض�ل 

وعمليات قطاعات ال�ضركة، اإ�ضافة اإىل تقدمي 

ال�ضت�ضارات والت��ضيات امل�ضتقلة وامل��ض�عية 

بهدف دعم املديرين التنفيذيني لتح�ضني فاعلية 

اآليات اإدارة املخاطر والرقابة واحل�كمة.

وقد قامت اإدارة املراجعة الداخلية خالل عام 

2014 با�ضتعرا�س ومراجعة العمليات اخلا�ضة 

باأن�ضطة كافة قطاعات الزامل لل�ضناعة، حيث 

اأجرت 100 عملية تدقيق ومراجعة للح�ضابات 

املالية والت�ضغيلية وقدمت 750 ت��ضية خا�ضة 

لإجراء حت�ضينات مقرتحة، والتي مت اعتمادها 

لحقًا من قبل الإدارة واإحالتها اإىل امل�ظفني 

املعنيني لتنفيذها. ومن بني الت��ضيات الرئي�ضية 

التي قدمتها اإدارة املراجعة الداخلية خالل العام 

�ضرورة اتخاذ اإجراءات ف�رية لت�ضحيح اأي �ضعف 

بارز بهدف احلد من املخاطر املحتملة على اأعمال 

ال�ضركة، وك�ضف اأوجه الق�ض�ر املتعلقة بعمليات 

الحتيال املايل والختال�س والت�ضليل وخيانة 

الأمانة، اإ�ضافة اإىل ت�فري مراجعني متخ�ض�ضني 

ل�ضركات الزامل للحديد يف كل من الهند وفيتنام 

ملراجعة جميع املدف�عات املالية قبل امل�افقة 

النهائية عليها.

 •  ا�ستعرا�س اإجنازات

اخلدمات املركزية
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 اخلدمات املركزية

)تتمة(
ومن اأجل تعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات 

الحتيال املايل التي حتر�س عليها ال�ضركة يف 

�ضبيل حماية م�ضاحلها و�ضمان �ضالمة عملياتها 

واأن�ضطتها التجارية، فقد مت تخ�ضي�س امل�ارد 

الالزمة لت�فري التدريب الالزم للم�ض�ؤولني 

وامل�ظفني يف خمتلف قطاعات ال�ضركة. ويف هذا 

الإطار، عقدت اإدارة املراجعة الداخلية خالل العام 

ندوة ت�ع�ية خم�ض�ضة للمديرين العامني ومديري 

اأق�ضام ال�ضيانة والت�ضغيل املختلفة ح�ل املراقبة 

الإدارية و�ضبل مكافحة عمليات الحتيال املايل. 

وقد ركزت الندوة على تعزيز الفهم العام وزيادة 

الت�عية باأم�ر املراجعة والرقابة الداخلية، وتطبيق 

�ضيا�ضات واإجراءات ال�ضركة، ف�ضاًل عن ا�ضتخدام 

العمليات الداخلية والأ�ضاليب اخلارجية الفعالة من 

اأجل مكافحة جرائم الحتيال وال�ضيطرة عليها، 

وبالتايل �ضمان حتقيق الأهداف املالية والت�ضغيلية 

للزامل لل�ضناعة.  

ال�سوؤون القانونية

ت�ؤدي اإدارة ال�ض�ؤون القان�نية يف الزامل لل�ضناعة 

دورًا رئي�ضيًا يف تعزيز امتثال كافة القطاعات 

ووحدات الأعمال للق�انني والت�ضريعات القان�نية 

املعم�ل بها يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها 

ال�ضركة ح�ل العامل. وقد اأ�ضهم هذا الأمر، اإىل 

جانب دور الإدارة ب��ضفها امل�ضت�ضار القان�ين 

لل�ضركة، يف حتقيق م�ضت�ى عاٍل من الأداء يف عام 

  .2014

وقد كان عام 2014 مليئًا بالتحديات، خا�ضة ب�ضبب 

التط�رات املت�ضارعة يف الق�انني والت�ضريعات 

املرتبطة باأعمال واأن�ضطة ال�ضركة مثل الأنظمة 

املتعلقة بكفاءة الطاقة، واملبادئ الت�جيهية حلماية 

امل�ضتهلك، وال�ضيا�ضات اخلا�ضة بامل�ظفني والعمال. 

كما �ضاهمت اإدارة ال�ض�ؤون القان�نية خالل العام 

يف �ضياغة العق�د والتفاقيات املهمة ل�ضري اأعمال 

ال�ضركة، مثل التفاقيات اخلا�ضة بال�كالت 

واملبيعات وم�ضاريع البناء والإن�ضاءات واخلدمات 

وال�ضحن وغريها. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، تتحمل اإدارة ال�ض�ؤون القان�نية 

م�ض�ؤولية حل جميع النزاعات التجارية باأ�ضل�ب 

احرتايف من خالل الت�ا�ضل ال�ا�ضح والفعال مع 

كافة الأطراف املعنية وا�ضتخدام ال��ضائل البديلة 

حلل املنازعات وكافة ال��ضائل القان�نية الأخرى، 

التي من �ضاأنها اأن تخت�ضر ال�قت واجلهد وتقلل 

من ت�ضعيد اخلالفات اإىل اجلهات الق�ضائية. 

كما ُت�ضهم الإدارة يف ت�فري ال�قت والتكلفة على 

ال�ضركة من خالل تقدمي امل�ض�رة القان�نية ب�ضاأن 

حت�ضيل الأم�ال وامل�ضتحقات، والتفاو�س على 

العق�د والتفاقيات، وتقدمي الت��ضيات الالزمة 

لتخاذ التدابري ال�قائية جلميع وحدات الأعمال يف 

ال�ضركة.

املوارد الب�سرية

ت�يل الزامل لل�ضناعة اهتمامًا كبريًا مب�اردها 

الب�ضرية باعتبارها اأهم عن�ضر لإدارة وت�ضغيل 

اأعمالها. كما ت�ضعى با�ضتمرار لتنمية الكفاءات 

الب�ضرية من خالل ت�فري فر�س من� وتعلم متميزة 

للعاملني يف كافة القطاعات. وخالل عام 2014، 

نظمت اإدارة امل�ارد الب�ضرية 73 لقاء ت�ظيف منها 

42 لقاء ت�ظيف يف اململكة العربية ال�ضع�دية. 

ونتيجة لذلك، ان�ضم 2.364 م�ظفًا جديدًا اإىل 

خمتلف وحدات الأعمال يف الزامل لل�ضناعة، منهم 

45% من امل�اطنني ال�ضع�ديني، مبا فيهم عدد من 

امل�اطنات ال�ضع�ديات.

وفيما يتعلق بت�ظيف العن�ضر الن�ضائي، فقد اأطلقت 

ال�ضركة يف �ضهر ي�ني� املرحلة الثانية من برنامج 

»متكني« بدعم خا�س من �ضندوق تنمية امل�ارد 

الب�ضرية يف اململكة. ومن اأبرز برامج ولقاءات 

الت�ظيف التي �ضاركت فيها ال�ضركة خالل العام، 

معر�س وملتقى »وظائف 2014«، الذي نظمته 

غرفة ال�ضرقية بهدف دعم جه�د ت�طني ال�ظائف، 

واإبراز دور قطاع الأعمال يف ت�فري فر�س العمل 

للم�اطنني، وت�فري احتياجات قطاع الأعمال من 

امل�ظفني ال�ضع�ديني.

وقد حر�ضت ال�ضركة خالل عمليات الت�ظيف 

على المتثال الكامل مبعدلت ت�طني ال�ظائف 

التي حددها برنامج »نطاقات« ال�طني ل�ضمان 

زيادة عدد امل�ظفني ال�ضع�ديني يف من�ضاآت القطاع 

اخلا�س. ويف نهاية عام 2014، كانت جميع �ضركات 

الزامل لل�ضناعة حمققة ملعدلت ت�طني ال�ظائف 

احلالية. ويف ن�فمرب، مت اتخاذ اإجراءات اإ�ضافية 

لل�ضركات املرتبطة بالزامل لل�ضناعة من اأجل 

�ضمان امتثالها مبعدلت واأهداف برنامج »نطاقات« 

لت�طني ال�ظائف. 
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خالل عام 2014، ان�ضم 2.364 م�ظفًا 

جديدًا اإىل خمتلف وحدات الأعمال 

يف الزامل لل�ضناعة، منهم 45% من 

امل�اطنني ال�ضع�ديني، مبا فيهم عدد من 

امل�اطنات ال�ضع�ديات



•  ا�ستعرا�س اإجنازات 

 اخلدمات املركزية

)تتمة(

ويف اإطار مبادرات ال�ضركة لتعزيز معارف ومهارات 

جميع امل�ظفني، اأجريت خالل العام 54 دورة 

تدريبية مبا فيها تلك املرتبطة بربنامج الزامل 

لل�ضناعة لإدارة الكفاءات، الذي وفر فر�س 

تدريبية مميزة لـ 149 م�ظفًا يف خمتلف قطاعات 

ال�ضركة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، مت رفع احلد الأدنى 

للراتب الأ�ضا�ضي للم�ظفني ال�ضع�ديني يف عام 

2014، وتنفيذ نظام وزارة العمل حلماية الأج�ر 

يف جميع اأنحاء ال�ضركة، ف�ضاًل عن تاأ�ضي�س مكتب 

دعم جديد لإدارة امل�ارد الب�ضرية بهدف الإجابة 

على ا�ضتف�ضارات امل�ظفني وتلبية احتياجاتهم. 

كما نظمت اإدارة امل�ارد الب�ضرية ور�ضة عمل 

»برنامج املر�ضد والزميل«، حيث ت�ضمنت العديد 

من الن�ضائح والإر�ضادات عن �ضبل الت�ا�ضل، 

وقائمة مرجعية لل�ضركات عند تعيني امل�ظفني ذوي 

الحتياجات اخلا�ضة، اإ�ضافة اإىل مناق�ضات عامة 

ح�ل مزايا ت�ظيف الأ�ضخا�س ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة.

ويف اإطار جه�دها امل�ضتمرة لتح�ضني بيئة العمل 

وتق�ية الروابط مع امل�ظفني، نظمت اإدارة امل�ارد 

الب�ضرية ا�ضتبيان عام لقيا�س ر�ضا امل�ظفني يف 

جميع القطاعات ووحدات الأعمال ح�ل ق�ضايا 

العمل الرئي�ضية مثل التع�ي�ضات واملزايا وال�ظيفية، 

والتدريب والتط�ير ال�ظيفي، وظروف العمل، 

والت�ا�ضل الفعال بني امل�ظفني وامل�ض�ؤولني بال�ضركة. 

وقد �ضارك يف ال�ضتبيان ح�ايل 5.200 م�ظفًا 

من كافة قطاعات الزامل لل�ضناعة ح�ل العامل، 

واأظهرت نتائج ال�ضتبيان م�ضت�يات عالية من 

الر�ضا بني امل�ظفني.

وخالل العام، �ضارك م�ظف� الزامل لل�ضناعة يف 

املهرجان الريا�ضي ال�ضن�ي لعام 2014، وكذلك يف 

حفل الإفطار ال�ضن�ي الذي نظمته ال�ضركة يف �ضهر 

رم�ضان املبارك. كما �ضارك فريق الزامل لل�ضناعة 

لكرة القدم يف فعاليات مهرجان القاد�ضية 

الرم�ضاين لكرة القدم يف مدينة اخلرب.

ويف فيتنام، نظمت �ضركة الزامل للحديد فيتنام 

خالل ال�ضيف رحلة ترفيهية للم�ظفني وعائالتهم 

اإىل عدد من ال�ض�اطئ ال�ضاحلية يف البالد. وتتيح 

هذه الأن�ضطة فر�ضًا مميزة لتعزيز الروابط بني 

امل�ظفني و�ضركاتهم داخل وخارج مقرات العمل. 

التدريب والتطوير

حر�ضت الزامل لل�ضناعة على مدى ال�ضن�ات 

املا�ضية على ت�فري اأف�ضل الربامج التدريبية ذات 

املحت�ى املتميز والقيمة العالية ل�ضمان النجاح 

والتط�ر امل�ضتمر للم�ظفني ولكافة وحدات الأعمال 

يف ال�ضركة.

ومن اأبرز الإجنازات يف هذا ال�ضاأن خالل عام 

2014، اعتماد معهد الزامل العايل للتدريب 

ال�ضناعي كمركز تدريبي معتمد من قبل م�ؤ�ض�ضة 

اإدك�ضل الربيطانية لتقدمي جمم�عة وا�ضعة من 

الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة، مبا يف ذلك 

امل�ضت�يني الثاين والثالث من برامج الدبل�م يف 

تخ�ض�ضات الهند�ضة الكهربائية والإلكرتونية، 

والهند�ضة امليكانيكية، وهند�ضة العمليات وال�ضيانة، 

وهند�ضة الت�ضنيع والإنتاج.

وبالإ�ضافة اإىل ت�فري الدورات والربامج التدريبية 

للم�ظفني يف خمتلف وحدات الأعمال يف الزامل 

لل�ضناعة، نفذ معهد الزامل العايل للتدريب 

ال�ضناعي برامج تدريبية يف تخ�ض�ضات متن�عة 

للعديد من ال�ضركات وامل�ؤ�ض�ضات ال�طنية الكربى 

يف اململكة. وخالل عام 2014، ا�ضتكمل املعهد 

برامج تدريبية متخ�ض�ضة لكل من �ضركة اأرامك� 

ال�ضع�دية، وال�ضركة املتقدمة للبرتوكيماويات، 

وال�ضركة ال�ضع�دية للكهرباء، اإ�ضافة اإىل عدد من 

عمالء �ضركتي الزامل للمكيفات والزامل خلدمات 

التكييف والتربيد )الزامل ك�ول كري(. كما وقع 

املعهد اتفاقيات تدريب مع كل من �ضركة �ضلمربجري 

ال�ضرق الأو�ضط، و�ضركة ال�ضيف مهند�ض�ن مقاول�ن 

املحدودة، والزامل لل�ضناعة، ف�ضاًل عن ت�قيع 

اتفاقيات مع ثمانية �ضركات اأخرى لإعداد وتنفيذ 

برامج تدريبية متخ�ض�ضة لهم يف عام 2015.

وبخ�ض��س التفاقية امل�قعة مع ال�ضركة، فاإن 

املعهد �ضيق�م بتدريب امل�ظفني ال�ضع�ديني الذين 

يتم تعيينهم حديثًا �ضمن برنامج الزامل لل�ضناعة 

لت�طني ال�ظائف. و�ض�ف يح�ضل املتدرب�ن على 

�ضهادات معتمدة من امل�ؤ�ض�ضة العامة للتدريب 

التقني واملهني بعد اجتيازهم بنجاح لربامج 

الدبل�م )مدتها �ضنتان( يف جمالت التقنية 

الكهربائية والإلكرتونية، وتقنية اللحام وتف�ضيل 

املعادن، وتقنية التربيد والتكييف، وتقنية الت�ضنيع 

والإنتاج.
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مّكن التط�ر ال�ضريع يف البنية 

التحتية والقدرات اخلا�ضة باحل��ضبة 

ال�ضحابية لل�ضركة من تطبيق ون�ضر 

اأحد ع�ضر تطبيقًا مبنيًا على تقنية 

احل��ضبة ال�ضحابية للم�ضتخدمني يف 

خمتلف قطاعات ال�ضركة

تقنية املعلومات

ُتعد تقنية املعل�مات من الأم�ر الأ�ضا�ضية لتحقيق 

النجاح يف الأعمال التجارية يف عامل الي�م. ومن 

هذا املنطلق، ت�ضعى الزامل لل�ضناعة با�ضتمرار 

لتحقيق التمّيز يف خدمات تقنية املعل�مات يف 

جميع وحدات الأعمال بال�ضركة. ويف ظل التط�رات 

املت�ضارعة يف بيئة تقنية املعل�مات، فقد اأ�ضبح 

هناك �ضرورة ملحة لتطبيق املبادرات التقنية 

التي ت�ضاعد يف حتقيق التمّيز الت�ضغيلي وُت�ضهم 

يف م�اءمة عمليات تقنية املعل�مات مع الأهداف 

ال�ضرتاتيجية للعمل.

وعلى مدى ال�ضن�ات الثالث املا�ضية، ركزت اإدارة 

تقنية املعل�مات يف الزامل لل�ضناعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على تط�ير »النم�ذج امل�حد لنظام تخطيط امل�ارد 

امل�ؤ�ض�ضاتية« )Global ERP( عرب املجم�عة. وبحل�ل 

نهاية عام 2014، مت ا�ضتيعاب 26 وحدة عمل يف 

الزامل لل�ضناعة باململكة العربية ال�ضع�دية يف 

وحدة واحدة )single instance( لنظام تخطيط 

امل�ارد امل�ؤ�ض�ضاتية، حيث �ضتك�ن جاهزة للعمل 

ب�ضكل مبا�ضر يف بداية عام 2015، ما يعد خط�ة 

كبرية يف ت�حيد عمليات واأنظمة العمل عرب كافة 

وحدات الأعمال. 

وقد اأدى التقارب بني تقنيات احل��ضبة ال�ضحابية 

 )mobile( واحل��ضبة املتنقلة )cloud computing(

اإىل تغيري املفاهيم والأ�ضاليب املتعلقة بتط�ير ون�ضر 

التطبيقات. كما مّكن التط�ر ال�ضريع يف البنية 

التحتية والقدرات اخلا�ضة باحل��ضبة ال�ضحابية 

لل�ضركة من تطبيق ون�ضر اأحد ع�ضر تطبيقًا مبنيًا 

على تقنية احل��ضبة ال�ضحابية للم�ضتخدمني يف 

خمتلف قطاعات ال�ضركة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 

مت ترقية ح�ايل 90% من نظام الربيد الإلكرتوين 

يف ال�ضركة اإىل احل��ضبة ال�ضحابية، ما اأدى اإىل 

تعزيز م�ضت�ى الت�ا�ضل وامل�ضاركة بني امل�ظفني، 

الأمر الذي مل يكن ممكنًا من قبل ب�ا�ضطة خدمات 

ال�ضت�ضافة التقليدية.

 وعقب اإطالق نظام »اإدارة عمليات الأعمال« 

)Enterprise Business Process Management(

يف اإدارة تقنية املعل�مات يف عام 2013، مت 

ا�ضتخدام هذا النظام يف عام 2014 لتب�ضيط 

وت�ضريع واإعادة تنظيم عمليات الأعمال يف اأربع 

وحدات اأعمال بال�ضركة وذلك من خالل اأمتتة 

املهام املتكررة وزيادة كفاءة العمليات الت�ضغيلية. 

كما عمل فريق الإدارة على ثالث مبادرات رئي�ضية 

جديدة لأمتتة العمليات اخلا�ضة بنظم اإدارة 

عرو�س اأ�ضعار ال�ضحن، واإدارة عرو�س اأ�ضعار 

امل�ردين، واإدارة العمليات الل�ج�ضتية الداخلية، 

التي يجري حاليا تطبيقها يف جميع وحدات الأعمال 

والتي �ضت�ضهم يف احلد من العمليات اليدوية 

والتقليدية وحُت�ّضن من ال�ضفافية يف ال�ضركة.

| 59



•  ا�ستعرا�س اإجنازات 

 اخلدمات املركزية

)تتمة(

ويف تط�ر اآخر، حتر�س اإدارة تقنية املعل�مات 

با�ضتمرار على ال�ضتجابة لبيئة الأعمال �ضريعة 

التغري وتطبيق اأحدث نظم اأمن املعل�مات العاملية 

حلماية اأ�ض�ل وم�ارد نظام املعل�مات يف ال�ضركة 

من اأية خماطر حمتملة على اأمن اأنظمة الكمبي�تر 

وال�ضبكات وخدمات تقنية املعل�مات الأخرى 

التي ميكن اأن ت�ضبب �ضررًا اأو اأذى ل�ضرية وت�افر 

و�ضالمة جميع بيانات ال�ضركة. ومع ا�ضتمرار من� 

الأعمال يف �ضركات الزامل لل�ضناعة، فقد نفذت 

اإدارة تقنية املعل�مات خالل العام العديد من 

املبادرات التي من �ضاأنها حت�ضني الأداء الت�ضغيلي، 

وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وخف�س التكاليف، 

وتعزيز اأمن املعل�مات.

ويف عام 2014، متت ت�ض�ية 11.682 طلب دعم 

فني بحيث مت اإمتام 84% منها يف نف�س الي�م الذي 

مت الإبالغ فيه. ويف اإطار اهتمامها بتحقيق الر�ضا 

التام للعميل، اأجرت اإدارة تقنية املعل�مات ا�ضتبيانًا 

ب�ضاأن قيا�س م�ضت�ى ر�ضا امل�ظفني والعمالء عن 

خدماتها، حيث اأظهر ال�ضتبيان زيادة كبرية 

يف م�ضت�ى ر�ضا العمالء بلغت 96% من اإجمايل 

امل�ضاركني الذين بلغ عددهم 2.240 م�ضاركًا، 

مقارنة بن�ضبة 94% يف العام ال�ضابق.   

ال�سالمة ومنع اخل�سائر

حتر�س اإدارة منع اخل�ضائر يف الزامل لل�ضناعة 

على تط�ير �ضراكة حقيقية وفعالة بينها وبني 

امل�ظفني تك�ن مبنية على الثقة والحرتام والتعاون 

امل�ضرتك داخل ال�ضركة. كما ت�ا�ضل الإدارة تقدمي 

خدمات حي�ية ب�ضاأن ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 

جلميع ال�ضركات ووحدات الأعمال يف الزامل 

لل�ضناعة وم�ضانع ال�ضركة الأخرى خارج اململكة 

العربية ال�ضع�دية من اأجل التقليل من املخاطر 

املحتملة على املن�ضاأة وامل�ظفني والبيئة التي قد تنتج 

عن العمليات الت�ضغيلية. 

وقد نفذ ق�ضم التدريب باإدارة منع اخل�ضائر خالل 

العام 2014 برامج تدريبية ح�ل ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة ودورات تثقيفية متن�عة ح�ل ال�ضالمة 

املهنية مبعدل 4 �ضاعات تدريب لكل م�ظف، حيث 

�ضارك 6.757 م�ظفًا من خمتلف قطاعات ال�ضركة 

يف 906 دورات تدريبية ح�ل ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة.  

وقد حققت اإدارة منع اخل�ضائر خالل العام العديد 

من الإجنازات املهمة، حيث حت�ضن معدل احل�ادث 

املرتبطة بال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف اأماكن العمل 

بن�ضبة 34% مقارنة مع ال�ضن�ات الثالث ال�ضابقة، 

وحت�ضن م�ؤ�ضر الأيام اخلالية من احل�ادث 

والإ�ضابات املهنية بن�ضبة 25% مقارنة مع ال�ضن�ات 

الثالث املا�ضية، فيما انخف�ضت معدلت تكرار 

احل�ادث وخط�رتها بن�ضبة 77% و 64% على الت�ايل 

على اأ�ضا�س �ضن�ي. كما تراجعت التكاليف غري 

املبا�ضرة للزامل لل�ضناعة بن�ضبة 16%، وذلك يف 

�ض�ء انخفا�س ح�ادث العمل امل�ضيعة لل�قت وكذلك 

انخفا�س درجة خط�رتها.

كما حر�ضت اإدارة منع اخل�ضائر على المتثال 

ملتطلبات الإدارة العامة للدفاع املدين، حيث 

�ضاعدت يف احل�ض�ل على اأو جتديد ما يلزم من 

ت�ضاريح الدفاع املدين ل�ضبع وحدات اأعمال يف 

ال�ضركة، اإ�ضافة اإىل احل�ض�ل على اأو جتديد 

الت�ضاريح اخلا�ضة بالرئا�ضة العامة لالأر�ضاد 

وحماية البيئة.

نفذت اإدارة منع اخل�ضائر خالل 

العام 2014 برامج تدريبية 

ح�ل ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 

ودورات تثقيفية متن�عة ب�ضاأن 

ال�ضالمة املهنية
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وحتر�س الإدارة على اإجراء الدرا�ضات 

ال�ضتق�ضائية املتعلقة بال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 

يف م�اقع ال�ضركات، حيث قامت باإجراء عدد 

من الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية يف امل�ضانع التابعة 

ل�ضركات الزامل لل�ضناعة يف الريا�س وتقدمي 

الت��ضيات الالزمة ب�ضاأنها. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 

نفذت الإدارة برامج تثقيفية وت�ع�ية ح�ل 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة للم�ضرفني والعاملني يف 

امل�ضانع، كما قدمت ت��ضياتها ب�ضاأن اأم�ر ال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة اإىل عدد من ال�ضركات ووحدات 

الأعمال يف املنطقة ال�ضرقية من اململكة العربية 

ال�ضع�دية. ونفذت الإدارة برامج ت�ع�ية مل�ظفي 

الزامل ك�ول كري وغريهم من م�ظفي العمالء مبا 

فيهم امل�ضرف�ن يف م�ضفاة �ضركة ينبع ال�طنية 

للبرتوكيماويات )ين�ضاب( كجزء من حملتها 

لل�ضالمة و�ضبل ال�قاية من احلريق.

وكما ه� احلال يف ال�ضن�ات ال�ضابقة، بذلت اإدارة 

منع اخل�ضائر جه�دًا كبرية لتعزيز كافة الأم�ر 

املرتبطة بال�ضالمة املهنية، حيث بلغت العمليات 

املتعلقة بال�ضحة وال�ضالمة املهنية 11.526، 

والعمليات املتعلقة بال�قاية من احلريق 4.416، 

والأن�ضطة البيئية الأخرى 416 خالل العام 2014، 

يف حني بلغ عدد العمليات الأمنية 26.632 عملية، 

بالإ�ضافة اإىل اإجراء 893 درا�ضة فنية خمتلفة.

ويف تط�ر مت�ضل، فاز م�ضنع الزامل للمكيفات 

املركزية بجائزة الأداء املتمّيز يف ال�ضالمة لعام 

2014، ليحتل بذلك املركز الأول �ضمن كافة 

قطاعات الزامل لل�ضناعة لثالث �ضن�ات على 

الت�ايل، حيث حقق امل�ضنع مركزًا متف�قًا يف كافة 

فئات نتائج ال�ضالمة الرئي�ضية وم�ؤ�ضرات الأداء 

الرئي�ضية لل�ضالمة.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، ح�ضل املهند�س ع��س عيد 

الغامدي، مدير عام اإدارة منع اخل�ضائر يف 

الزامل لل�ضناعة، على »جائزة التمّيز يف ال�ضالمة 

املهنية« لعام 2014 من قبل جمل�س ال�ضالمة 

املتحد )United Safety Council( يف ال�ليات 

املتحدة الأمريكية. وقد ُاختري الغامدي من قبل 

جلنة م�ضتقلة باملجل�س لختيار الفائزين من �ضمن 

جمم�عة متن�عة من املر�ضحني من ال�ليات املتحدة 

و 13 دولة اأخرى ح�ل العامل. ومُتنح هذه اجلائزة 

لالأ�ضخا�س الذين جنح�ا يف تطبيق املعرفة 

واملهارات املكت�ضبة من برنامج »اأخ�ضائي معتمد يف 

اإدارة ال�ضالمة املهنية« يف من�ضاآتهم بطرق واأ�ضاليب 

متمّيزة وغري اعتيادية. وتفخر الزامل لل�ضناعة 

بهذا الإجناز املتميز ملدير عام اإدارة منع اخل�ضائر، 

الذي ُيربهن اأن ال�ضالمة تعد اإحدى املزايا 

التناف�ضية الأ�ضا�ضية لل�ضركة واأنها تاأتي يف اأول�يات 

عملية اتخاذ القرار لديها، ل�ضّيما عندما يتعلق 

الأمر باتخاذ قرارات ا�ضتثمارية اآمنة ومربحة.

مبادرات كفاءة ا�ستهالك الطاقة

�ضهدت اململكة العربية ال�ضع�دية اإجنازات غري 

م�ضب�قة يف التنمية القت�ضادية وال�ضناعية خالل 

العق�د القليلة املا�ضية، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة 

ال�ضتهالك املحلي من الطاقة. ومن املت�قع اأن 

ت�ضتثمر اململكة العربية ال�ضع�دية اأكرث من 330 

مليار ريال يف م�ضاريع جديدة يف قطاع الطاقة بني 

الفرتة احلالية وعام 2020 بهدف زيادة حجم ت�ليد 

الطاقة الكهربائية اإىل 80 جيجاوات من اأجل تلبية 

الحتياجات امل�ضتقبلية للبالد.  

وقد اأولت الزامل لل�ضناعة اهتمامًا كبريًا بالربامج 

واملبادرات ال�طنية املتعلقة بكفاءة ا�ضتهالك 

الطاقة، التي تهدف اإىل تر�ضيد ورفع كفاءة 

ا�ضتهالك الطاقة يف اململكة العربية ال�ضع�دية 

ودعم برامج احلفاظ على الطاقة، وذلك كجزء 

من التزامها للحد من ا�ضتهالك الطاقة يف جميع 

املجالت وحماية البيئة. 

ونظرًا لأهمية تطبيق تدابري كفاءة الطاقة واحلفاظ 

عليها، فقد حر�ضت جميع قطاعات ال�ضركة على 

دعم برامج تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة عن طريق 

اإجراء البح�ث والدرا�ضات املتعلقة بكفاءة الطاقة 

ب�ضكل منتظم. كما ُي�ضهم ال�ضتخدام الأمثل مل�ارد 

الطاقة الكهربائية يف مرافق ال�ضركة يف دعم برامج 

التنمية ال�طنية.  
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كان للزامل لل�ضناعة دور فاعل 

با�ضتمرار يف دعم ال�ضرتاتيجيات 

ال�طنية لرت�ضيد الطاقة

•   ا�ستعرا�س اإجنازات 

 اخلدمات املركزية

)تتمة(

كذلك كان للزامل لل�ضناعة دور فاعل يف 

دعم ال�ضرتاتيجيات ال�طنية لرت�ضيد الطاقة. 

فبالإ�ضافة اإىل رعاية ودعم احلمالت الت�ع�ية 

املكثفة التي اأطلقها املركز ال�ضع�دي لكفاءة الطاقة 

بهدف رفع ال�عي ون�ضر ثقافة تر�ضيد ا�ضتهالك 

الطاقة لدى املجتمع من خالل ت�ضليط ال�ض�ء على 

اآثار تر�ضيد ال�ضتهالك على جميع الفئات، مثل 

ت��ضيح خط�ات واإر�ضادات �ضراء اأجهزة التكييف 

وكفاءة ا�ضتخدامها، فقد قامت الزامل لل�ضناعة 

بت�فري واإعداد البنية التحتية الأ�ضا�ضية من خالل 

�ضركاتها، مما �ضاعد ب�ضكل فاعل يف الإعداد 

واجتياز التحديات التي واجهت م�ضروع الربنامج 

ال�طني لكفاءة الطاقة. 

كما كانت الزامل لل�ضناعة من اأوائل ال�ضركات التي 

قامت بت�ظيف مدراء للطاقة حيث مت ال�ضتعانة 

بهم يف م�ضاريع متعلقة ب�زارة املياه والكهرباء 

يف اململكة. وتعمل ال�ضركة ب�ضكل وثيق مع املركز 

ال�ضع�دي لكفاءة الطاقة والهيئات احلك�مية ذات 

ال�ضلة لدعم برامج كفاءة ا�ضتخدام الطاقة يف 

املباين، مبا يف ذلك تعزيز اأداء مك�نات البناء 

واأنظمة املباين املختلفة.

وقد حر�س قطاع التكييف يف الزامل لل�ضناعة 

دائمًا على المتثال ملتطلبات نظام بطاقة كفاءة 

الطاقة يف اأجهزة تكييف اله�اء، وال�ضتفادة من 

اأحدث التقنيات املت�افرة لت�فري الطاقة يف خمتلف 

املنتجات التي يتم ت�ضنيعها وبيعها يف الأ�ض�اق. 

وتعد �ضركة الزامل للمكيفات اأحد النماذج الناجحة 

يف تطبيق التقنيات امل�فرة للطاقة، وهي اأي�ضًا 

واحدة من اأوائل ال�ضركات التي ح�ضلت على 

بطاقة كفاءة الطاقة ملنتجاتها من الهيئة ال�ضع�دية 

للم�ا�ضفات واملقايي�س واجل�دة. وت�ضعى ال�ضركة 

جاهدة لإنتاج اأكرث اأنظمة التكييف والتربيد كفاءة 

يف ا�ضتهالك الطاقة وال�ضديقة للبيئة ملختلف 

التطبيقات ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية.
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وباملثل، فاإن خمتلف منتجات العزل التي تنتجها 

�ضركات الزامل لل�ضناعة ميكنها ت�فري ما ي�ضل 

اإىل 20% من الطاقة الكهربائية واحلد من تكاليف 

ا�ضتهالك الطاقة يف املباين املختلفة، ما ي�ضهم 

كثريًا يف ت�فري بيئة داخلية مريحة و�ضحية. 

وتنتج املرافق الت�ضنيعية للزامل لل�ضناعة ت�ضكيلة 

وا�ضعة من امل�اد العازلة التي تتميز بكفاءتها العالية 

يف ت�فري الطاقة وا�ضتخدامها مل�اد اأولية �ضديقة 

للبيئة، والتي تدعم اجله�د املت�ا�ضلة حلك�مات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي الهادفة اإىل تطبيق 

متطلبات بناء اأكرث �ضرامة من اأجل زيادة كفاءة 

ا�ضتهالك الطاقة ومعايري ال�ضالمة من احلريق يف 

خمتلف املباين ال�ضكنية والتجارية.

وتلتزم ال�ضركة بتقدمي اأف�ضل املنتجات حتت 

عالماتها التجارية جلميع العمالء وامل�ضتهلكني يف 

املنطقة، و�ضت�ا�ضل جه�دها واهتمامها بتط�ير 

وت�ضنيع منتجات �ضديقة للبيئة تتميز باجل�دة 

والكفاءة العالية يف ا�ضتهالك الطاقة.

م�سوؤوليتنا جتاه املجتمع 

تفخر الزامل لل�ضناعة بالتزامها بامل�ض�ؤولية 

الجتماعية يف املجتمعات التي تعمل فيها، وحتر�س 

دائمًا على اللتزام مب�ض�ؤوليتها الجتماعية 

والإ�ضهام يف برامج خدمة وتنمية املجتمع من 

خالل الت�ا�ضل واإقامة ال�ضراكات مع الهيئات 

واجلمعيات اخلريية مل�ضاعدة املحتاجني، ودعم 

املبادرات الطم�حة وامل�ضاريع الجتماعية التي 

تهدف اإىل حت�ضني ظروف احلياة وت�ضهم يف 

ازدهار املجتمعات. ول يقت�ضر اللتزام بامل�ض�ؤولية 

الجتماعية على ال�ضركة فقط، بل ت�ضجع الزامل 

لل�ضناعة م�ظفيها على الأعمال التط�عية 

وامل�ضاركة يف خمتلف الأن�ضطة واملبادرات الرامية 

اإىل خدمة املجتمع. 

ففي اإطار حر�ضها على رعاية وتنفيذ الربامج 

واملبادرات امل�ضتدامة خلدمة املجتمع و�ضمن قيمها 

الأ�ضا�ضية، �ضاهمت الزامل لل�ضناعة يف تاأ�ضي�س 

�ضبكة اأ�ضحاب الأعمال والإعاقة )قادرون(، 

التي اأطلقتها وزارة العمل ال�ضع�دية ر�ضميًا يف 9 

مار�س 2014 بالتعاون مع عدد من �ضركات القطاع 

اخلا�س.

وخالل العام، ركزت ال�ضركة ب�ضكل اأكرب على 

الأن�ضطة اخلريية لبنك الطعام ال�ضع�دي )اإطعام(، 

حيث تعد الزامل لل�ضناعة اأحد امل�ؤ�ض�ضني 

والداعمني الرئي�ضيني لهذا امل�ضروع، الذي مت اإن�ضاوؤه 

يف املنطقة ال�ضرقية كاأول م�ؤ�ض�ضة خريية من ن�عها 

يف اململكة ُتعنى بتقدمي الأطعمة وت�فريها لالأ�ضر 

املحتاجة. ويف عام 2014، افتتحت جمعية »اإطعام« 

فرعًا جديدًا لها يف منطقة الريا�س، كما يجري 

العمل على تاأ�ضي�س مزيد من الفروع يف خمتلف 

مناطق اململكة. 

وقد �ضهد العام اإقرار »وقف اإطعام«، وه� م�ضروع 

�ضكني ا�ضتثماري يف املدينة ال�ضناعية بالدمام 

مت البدء يف بنائه م�ؤخرًا. وقد �ضاهمت الزامل 

لل�ضناعة مببلغ ملي�ن ريال �ضع�دي لدعم هذا 

امل�ضروع اخلريي الذي يهدف – اإىل جانب غريه 

من امل�ضاريع الأخرى مثل مبنى »اإطعام« الإداري يف 

حي اخلالدية – اإىل حتقيق اإيرادات مالية جيدة 
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لدعم اأن�ضطة »اإطعام« اخلريية الأخرى، ما يعني اأن 

م�ضروع »اإطعام« بداأ يتجه نح� �ضناعة تنظيم مايل 

واإداري وت�ضغيلي جديد.

ويف اإطار متابعة اأن�ضطتها الأ�ضا�ضية املتمثلة يف 

ت�فري الطعام للفقراء واملحتاجني، متكنت جمعية 

»اإطعام« من حفظ وت�فري 359.145 وجبة غذائية 

يف عام 2014، لي�ضل جمم�ع ما مت حفظه من 

الأطعمة منذ تاأ�ضي�س اجلمعية قبل ثالث �ضن�ات 

اإىل 700 األف وجبة غذائية مت ت�زيعها على الأ�ضر 

املحتاجة. ويف اإطار التزامها باأعلى معايري ال�ضالمة 

والأمن الغذائي يف تعبئة ونقل وتغليف ال�جبات 

قبل اإي�ضالها للم�ضتفيدين، ح�ضلت »اإطعام« على 

�ضهادة »HACCP« ل�ضالمة الغذاء، وه� نظام وقائي 

ورقابي يتعلق بت�ضنيع الأغذية ل�ضمان �ضالمتها يف 

جميع مراحل الإنتاج والت�ضنيع الغذائي. بالإ�ضافة 

اإىل ذلك، مت زيادة عدد فرق التعبئة واإن�ضاء وحدة 

التعبئة املركزية. ويف نهاية العام، بلغ عدد م�ظفي 

»اإطعام« 92 م�ظفًا، منهم 62% من امل�اطنني 

ال�ضع�ديني.

ويف �ضاأن مت�ضل، وا�ضلت الزامل لل�ضناعة دعمها 

الت�ضغيلي واملايل ملنظمة »اإنديف�ر ال�ضع�دية« 

)Endeavor Saudi Arabia(، التي ت�ضعى لتط�ير 

اقت�ضادات الأ�ض�اق النا�ضئة من خالل حتديد 

ودعم م�ضاريع رواد الأعمال الناجحني يف املنطقة. 

وخالل العام، قدمت الزامل لل�ضناعة دعمًا 

ماليًا لإنديف�ر ال�ضع�دية مببلغ 375.000 ريال 

�ضع�دي )100.000 دولر اأمريكي( كجزء من 

الدعم ال�ضن�ي. ومع نهاية العام، دعمت »اإنديف�ر 

ال�ضع�دية« اثني ع�ضر رائد اأعمال الذين يديرون 

ت�ضع �ضركات حملية، كما وا�ضلت اختيار �ضركات 

اأخرى لتقدمي الدعم لها، ف�ضاًل عن تقدمي الت�جيه 

والإر�ضاد للمر�ضحني اأو لل�ضركات املختارة. وكانت 

النتيجة ت�فري 226 فر�ضة عمل متميزة من قبل 

رواد الأعمال يف عام 2014، ما يرفع اإىل 1.806 

عدد فر�س العمل التي مت ت�فريها يف اململكة. 

من جهة اأخرى، قدمت �ضركة الزامل للحديد 

يف راأ�س اخليمة دعمًا ماليًا للم�ضاهمة يف اإجناح 

فعاليات الي�م العاملي للدفاع املدين لدولة الإمارات 

لعام 2014، بالإ�ضافة اإىل اإنتاج وت�ريد منتجات 

الع�ار�س احلديدية على �ضكل تربعات جلامعة 

الإمارات العربية املتحدة يف مدينة العني. ويف �ضياق 

مت�ضل، نظمت �ضركة الزامل للحديد الهند خالل 

العام حمالت للتربع بالدم، كما قامت بزيارات 

خا�ضة لعدد من املنظمات اخلريية غري احلك�مية 

التي ترعى الأطفال الفقراء واملحتاجني.

ويف م�ضر، نظمت الزامل للحديد م�ضر زيارات 

خا�ضة مل�ضنعها ملجم�عات من طالب الهند�ضة 

يف اجلامعات املختلفة، و�ضاهمت يف اإن�ضاء ج�ضر 

للم�ضاة يف اإحدى القرى امل�ضرية، اإ�ضافة اإىل 

تقدمي منتجات وم�اد حديدية متن�عة اإىل اأع�ضاء 

هيئة التدري�س يف كلية الهند�ضة بجامعة القاهرة 

مل�ضاعدتهم يف الأبحاث التي تتطلب اإجراء جتارب 

على الهياكل واملنتجات احلديدية.

ويف فيتنام، �ضاهمت الزامل للحديد فيتنام يف 

العديد من الن�ضاطات اخلريية يف العا�ضمة هان�ي، 

اأبرزها ت�ضجيع امل�اطنني على تقدمي الدعم املادي 

من خالل تنظيم »اإفطار خريي« جلمع التربعات 

لأحد ال�ضناديق اخلريية يف البالد. كما �ضاهمت 

يف »احلملة ال�طنية للتربع بالدم« يف اأبريل 2014، 

وقامت بزيارة اإىل اإحدى دور الأيتام يف حمافظة 
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وتنفيذ الربامج واملبادرات امل�ضتدامة 

خلدمة املجتمع 

»لجن �ض�ن« لتقدمي الأطعمة واحلليب واملنظفات 

وزيت الطهي. و�ضاركت مع الآلف من الأ�ضخا�س 

يف »م�ضابقة هان�ي للجري 2014« جلمع الأم�ال 

لدعم الأطفال املر�ضى واملحتاجني، بالإ�ضافة اإىل 

امل�ضاهمة يف جمع تربعات لأطفال الأ�ضر الفقرية 

الذين يعان�ن من اأمرا�س القلب اأو ال�ضرطان.    

حماية البيئة

ت�يل جميع قطاعات الزامل لل�ضناعة وم�ظفيها 

اأهمية كبرية للحفاظ على البيئة وحمايتها من 

التاأثريات ال�ضارة لالأن�ضطة ال�ضناعية والت�ضغيلية 

املختلفة.

ولتحقيق هذه الغايات، يتم اإعادة تدوير جميع 

امل�اد مثل البال�ضتيك وال�رق والزيت وعلب الطالء 

والإطارات والكابالت الكهربائية واخلردة اخلطرة 

وغري اخلطرة وال�ضتفادة منها اإىل اأق�ضى حد مع 

اأقل الأ�ضرار املمكنة على البيئة وامل�ارد الطبيعية. 

ويف عام 2014، ارتفعت مبيعات اخلردة بن�ضبة 

32% عن العام ال�ضابق، حيث مت جتمعيها ونقلها 

خارج امل�قع.   

بالإ�ضافة اإىل ذلك، تبذل قطاعات الزامل 

لل�ضناعة جه�دًا كبرية لتح�ضني البيئة املحيطة 

مب�ضانع ال�ضركة قدر امل�ضتطاع، والتاأكد من 

امتثالها للمعايري املحلية والدولية املتعلقة بن�عية 

اله�اء ومياه ال�ضرف ال�ضحي واملياه ال�ضاحلة 

لل�ضرب وم�ضت�يات ال�ض��ضاء. ومن اأبرز الأمثلة 

على ذلك، ح�ض�ل �ضركة الزامل للحديد يف راأ�س 

اخليمة على »�ضهادة الأداء البيئي« من قبل وزارة 

البيئة واملياه يف الإمارات تقديرًا جله�دها املت�ا�ضلة 

لالمتثال لق�انني حماية البيئة وامل�ارد الطبيعية 

وحر�ضها على �ضمان بيئة م�ضتدامة. 

ويف فيتنام، قام امل�ظف�ن يف �ضهر ي�ني� 2014 

بدعم »�ضهر البيئة« من خالل امل�ضاركة يف ي�م 

تنظيف ح�ل بحرية » Thien Quang« يف العا�ضمة 

هان�ي. 

وت�ضعى �ضركات الزامل لل�ضناعة با�ضتمرار لتعزيز 

كفاءة ا�ضتهالك الطاقة، حيث جنحت يف عام 

2014 بتحقيق انخفا�س جيد يف ا�ضتهالك الكهرباء 

مقارنة بالعام ال�ضابق. كما �ضملت الأن�ضطة الأخرى 

•   ا�ستعرا�س اإجنازات 
 اخلدمات املركزية

)تتمة(
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 اخلدمات املركزية

)تتمة(

املتعلقة بكفاءة الطاقة خالل العام م�ضاركة عدد 

من �ضركات الزامل لل�ضناعة يف املنتدى واملعر�س 

ال�ضع�دي لكفاءة الطاقة يف الريا�س.

رعاية الن�ساطات 

حتر�س الزامل لل�ضناعة على رعاية الن�ضاطات 

والفعاليات القت�ضادية والجتماعية املهمة يف 

املنطقة كجزء من التزامها الرا�ضخ بالتفاعل 

مع املجتمعات التي تعمل فيها ب�ض�رة اإيجابية 

وامل�ضاهمة يف عملية التنمية ال�ضاملة.

ففي عام 2014، ولل�ضنة الرابعة على الت�ايل، رعت 

الزامل لل�ضناعة احلملة التعريفية والت�عية )�ضند 

اخلري( التي اأطلقتها جمعية �ضند اخلريية لدعم 

الأطفال املر�ضى بال�ضرطان خالل �ضهر رم�ضان يف 

عدد من املجمعات التجارية بالريا�س.

ويف اململكة اأي�ضًا، رعت الزامل لل�ضناعة احلملة 

الت�ع�ية املكثفة التي اأطلقها املركز ال�ضع�دي 

لكفاءة الطاقة بهدف رفع ال�عي ون�ضر ثقافة تر�ضيد 

ا�ضتهالك الطاقة لدى املجتمع ال�ضع�دي. كما 

�ضاركت كراٍع ذهبي يف معر�س وملتقى م�ضروعات 

متمّيزة يف عهد خادم احلرمني ال�ضريفني يف دورته 

الثانية يف الريا�س. كما رعت الزامل لل�ضناعة 

احتفال املديرية العامة للدفاع املدين بتخريج 

الدورة الثامنة واخلم�ضني التاأهيلية على اأعمال 

الدفاع املدين يف املنطقة ال�ضرقية.

ويف الهند، �ضاركت الزامل للحديد الهند كراٍع 

بالتيني يف م�ؤمتر الإن�ضاءات احلديدية 2014، 

الذي نظمته جملة الإن�ضاءات واملباين احلديدية يف 

العا�ضمة الهندية م�مباي.

كما ا�ضت�ضافت الزامل لل�ضناعة خالل العام 

جمم�عة من طالب املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال 

من جامعة هارفارد، و�ضعادة ال�ضفري الب�لندي لدى 

اململكة ووفد جتاري ب�لندي، وجمم�عة من رجال 

الأعمال من دولة الك�يت، ووفد من �ضركة اأرامك� 

ال�ضع�دية. ويف منت�ضف العام، نظمت الزامل 

لل�ضناعة زيارات ميدانية اإىل مرافقها الت�ضنيعية 

املختلفة باملدن ال�ضناعية للعديد من امل�ضاركني 

يف فعاليات الربنامج الثقايف الريا�ضي »اأتبارى«، 

قيم بالتعاون بني اأرامك� ال�ضع�دية وع�ضرة 
ُ
الذي اأ

اأندية ريا�ضية يف كل من منطقة الريا�س وال�ضرقية 

واجل�ف.
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كرم مركز غرفة ال�ضرقية 

للت�ظيف اإدارة امل�ارد 

الب�ضرية يف الزامل 

لل�ضناعة نظري جه�دها 

يف اإجناح مبادرات ت�ظيف 

الكفاءات ال�ضع�دية يف �ضتى 

املجالت املهنية

التقرير ال�سنوي 2014

ال�سهادات واجلوائز

ت�ضلمت الزامل لل�ضناعة خالل العام �ضهادات �ضكر 

وتقدير من امللحقيات الثقافية ال�ضع�دية يف كل 

من ال�ليات املتحدة الأمريكية وكندا، وذلك نظري 

م�ضاركتها الفعالة واإ�ضهامها يف اإجناح فعاليات ي�م 

املهنة خلريجي برنامج خادم احلرمني ال�ضريفني 

لالبتعاث اخلارجي. 

كما قام مركز غرفة ال�ضرقية للت�ظيف بتكرمي 

اإدارة امل�ارد الب�ضرية يف الزامل لل�ضناعة نظري 

جه�دها يف اإجناح مبادرات غرفة ال�ضرقية لت�ظيف 

الكفاءات ال�ضع�دية يف �ضتى املجالت املهنية. 

ويف تط�ر اآخر، ت�ضلمت �ضركة الزامل لالإن�ضاءات 

احلديدية �ضهادة تقدير بخ�ض��س ال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة تقديرًا لأدائها املتمّيز خالل 

عملها يف م�ضاريع �ضركتي »برتوكيميا« و »�ضدارة«، 

اإ�ضافة اإىل �ضهادة تقدير وجائزة ال�ضالمة تقديرًا 

لأدائها يف م�ضروع �ضركة »يا�ضرف« يف مدينة ينبع 

ال�ضناعية. 

كما ت�ضلمت �ضركة الزامل للحديد راأ�س اخليمة 

�ضهادة �ضكر وتقدير من اإدارة الدفاع املدين يف 

راأ�س اخليمة تقديرا مل�ضاهماتها وجه�دها يف اإجناح 

فعاليات الي�م العاملي للدفاع املدين لعام 2014. ويف 

اأوائل العام، ح�ضلت �ضركة الزامل للحديد فيتنام 

على جائزة »التنني الذهبي« املتميزة لعام 2013 

كاأف�ضل م�رد يف فئة »الإن�ضاءات وم�اد البناء« 

وذلك لل�ضنة احلادية ع�ضرة على الت�ايل.
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الق�ائم املالية امل�حدة 

وتقرير مراجعي احل�ضابات

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب ٢٠١٤



تقرير مراجعي احل�سابات

 ال�سادة امل�ساهمني

 �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي

 الدمام - اململكة العربية ال�سعودية

 نطاق املراجعة

لقـــــد راجعـــــنا قائمة املركـــــز املايل املوحدة ل�شركة الزامل لال�شتثمار ال�شناعي )»ال�شركة الأم«(، �شركة م�شاهمة �شعودية، و�شركاتها 

التابعة )»املجموعة«( كما يف 31 دي�سمرب 2014 وقوائـم الدخل والتدفقات النقدية وحقوق امل�شاهمني املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ والإي�شاحات من رقم 1 اإىل 31 املعتربة جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة املعدة من قبل ال�شركة وفقًا لن�ص املادة 123 من 

نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن هذه القوائم املالية املوحدة هي م�شوؤولية اإدارة ال�شركة واإن 

م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأينا على هذه القوائم املالية بناًء على املراجعة التي اأجريناها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، وتتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ 

مراجعتنا للح�شول على درجة معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية املوحدة من اأية اأخطاء جوهرية. ت�شتمل اإجراءات 

املراجعة على فح�ص اختباري للم�شتندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية املوحدة. كما ت�شتمل على تقييم املعايري 

املحا�شبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�شتعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�ص القوائم املالية املوحدة ككل. ويف اعتقادنا اأن مراجعتنا 

ت�شكل اأ�شا�شًا معقوًل ن�شتند عليه يف اإبداء راأينا.

راأي مطلق

براأينا، اأن القوائم املاليـــــة املوحدة ُتظهر بعـــــــدل، من كافـــــــــة النواحي اجلوهريـــــــة، املركــــز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 

2014 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية 

املالئمة لظروف املجموعة. كما وتتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم فيما يتعلق باإعداد وعر�ص هذه 

القوائم املالية املوحدة.
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قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 2014

2013  2014   

)باآلف الريـالت ال�شعودية( اإي�شاح   

املوجودات     

املوجودات املتداولة    
268,557  309.721  3 نقد وما يف حكمه 

2,239,165  2.135.260  4 مدينون جتاريون ومدفوعات مقدمة 

18.287  19.078  7 اجلزء املتداول من �شايف ال�شتثمار يف عقد اإيجار متويلي 

1.950.734  1.597.271  5 خمزون 

35.234  61.975  11 مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة  

4.511.977  4.123.305 اإجمايل املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة    
168.852  206.834  6 ا�شتثمارات 

444.692  425.614  7 �شايف ال�شتثمار يف عقد اإيجار متويلي 

1.608.385  1.415.984  8 ممتلكات وم�شنع ومعدات 

-     33.850  11 مبالغ م�شتحقة من �شركة مرتبطة 

8.330  20.926  9 م�شاريف موؤجلة 

158.543  110.706  10 �شهرة  

2.388.802  2.213.914 اإجمايل املوجودات غري املتداولة  

6.900.779  6.337.219 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة    
 

املطلوبات املتداولة    
1.128.304  1.128.161  12 اأوراق دفع ودائنون وم�شتحقات وخم�ش�شات 

35.448  25.761  11 مبالغ م�شتحقة اإىل جهات ذات عالقة  

420.934  308.821 دفعات مقدمة من عمالء   

2.751.901  1.883.059  14 متويالت مرابحة وتورق 

80.893  110.389  15 قرو�ص ق�شرية الأجل  

97.410  156.463  16 اجلزء املتداول من قرو�ص لأجل 

4.514.890  3.612.654 اإجمايل املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة    
157.658  403.915  16 قرو�ص لأجل  

310.625  320.931 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   

36.925  1.984 ح�شابات دائنة طويلة الأجل  

505.208  726.830 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة  

5.020.098  4.339.484 اإجمايل املطلوبات  

حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة    
600.000  600.000  17 راأ�ص املال  

228.136  254.170  27 احتياطي نظامي 

728.024  840.330 اأرباح م�شتبقاة  

60.000  60.000  18 توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة  

)7.618(  )11.980( خ�شارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية  

1.608.542  1.742.520 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  
272.139  255.215  19 حقوق امللكية غري امل�شيطرة 

1.880.681  1.997.735 اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة   

6.900.779  6.337.219 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة  

ت�شكل الي�شاحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

2013  2014   

)باآلف الريالت ال�شعودية( اإي�شاح   

5.399.103  5.436.128  11 �شايف املبيعات  

14.881  19.291  7 الربح من عقد اإيجار متويلي 

5.413.984  5.455.419  24 جمموع الإيرادات 

)4.107.170(  )4.121.343(  11 تكلفة العمليات  

1.306.814  1.334.076 الربح الإجمايل  

    

امل�ساريف     

499.266  521.281  20 بيع وتوزيع 

404.520  405.624  21 عمومية واإدارية 

341  1.296  9 اإطفاء م�شاريف موؤجلة 

904.127  928.201   

402.687  405.875  23 الدخل من العمليات الرئي�سية 

خ�شائر دائمة نا�شئة عن ترجمة عملة عند

)29.249(  -    توحيد القوائم املالية  

11.817  19.006  22 اإيرادات اأخرى، بال�شايف 

)11.363(  )23.957(  10 النخفا�ص يف ال�شهرة 

)88.050(  )81.488(  23 تكاليف متويل 

الدخل قبل احل�سة يف نتائج �سركات مرتبطة    

285.842 وحقوق امللكية غري امل�سيطرة والزكاة وال�سرائب   319.436 

1.564  902  6 احل�شة يف ربح �شركات مرتبطة، ال�شايف 

الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

287.406  320.338    والزكاة وال�سرائب  

)17.143(  )21.494( حقوق امللكية غري امل�شيطرة   

270.263  298.844 الدخل قبل الزكاة وال�سرائب  

)12.299(  )12.246( �شرائب اأجنبية  

)22.608(  )26.258(  13 زكاة 

235.356 �سايف دخل ال�سنة   260.340 

3.92  4.34 ربحية ال�شهم من �شايف الربح )بالريـال ال�شعودي(  

3.72  4.02 ربحية ال�شهم من العمليات الرئي�شية امل�شتمرة )بالريـال ال�شعودي(  

0.20  0.32 ربحية ال�شهم من العمليات الأخرى )بالريـال ال�شعودي(  

60.000.000  60.000.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم  

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

2013  2014   

)باآلف الريـالت ال�شعودية(   

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل   

270.263  298.844 �شايف الدخل قبل الزكاة وال�شرائب  

التعديالت عن:

139.141  156.033 ال�شتهالكات  

38.562  26.926 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، ال�شايف  

536  467 خ�شارة ا�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات  

369  )14.080( )ربح( خ�شارة بيع ا�شتثمارات  

17.143  21.494 حقوق امللكية غري امل�شيطرة  

)1.564(  )902( ح�شة ال�شركة يف ربح �شركات مرتبطة، ال�شايف  

341  1.296 اإطفاء م�شاريف موؤجلة  

2.250  1.847 اإطفاء الر�شوم املدفوعة مقدمًا  

11.363  23.957 النخفا�ص يف ال�شهرة  

29.249  - خ�شائر دائمة نا�شئة عن ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية  

85.800  79.641 تكاليف متويل   

593.453  595.523   

التغري يف املوجودات واملطلوبات العاملة:

)130.469(  327.830 خمزون   

)118.902(  )14.932( مدينون  

)19.852(  18.287 �شايف ا�شتثمار يف عقد اإيجار متويلي  

85.654  )16.286( دائنون   

409.884  910.422 النقد من العمليات   

   

)85.800(  )79.641( تكاليف متويل مدفوعة  

)22.464(  )44.487( زكاة و�شرائب اأجنبية مدفوعة  

301.620  786.294 �سايف النقد من عمليات الت�سغيل   

   

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار   

)190.927(  )141.438( �شراء ممتلكات وم�شنع ومعدات  

18.608  4.961 املتح�شل من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات   

18.883  16.875 املتح�شل من بيع ا�شتثمارات، ال�شايف ) اإي�شاح 1 (  

)1.804(  )14.646( م�شاريف موؤجلة متكبدة  

)155.240(  )134.248( �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار  

التدفقات النقدية من عمليات التمويل   

143.648  )766.405( التغري يف قرو�ص ق�شرية الأجل ومتويالت مرابحة وتورق  

)270.041(  308.134 التغري يف قرو�ص لأجل  

)90.000(  )120.000( توزيعات اأرباح مدفوعة  

)3.946(  )15.503( حقوق امللكية غري امل�شيطرة، بال�شايف  

)220.339(  )593.774( �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل  

   

)73.959(  58.272 �سايف الزيادة ) النق�ص ( يف النقد وما يف حكمه  

   

338.820  268.557 نقد وما يف حكمه، يف بداية ال�شنة  

-  )18.591( نقد وما يف حكمه ل�شركة تابعة غري موحدة ) اإي�شاح 1(  

1.000  1.000 نقد وما يف حكمه ل�شركة تابعة موحدة ) اإي�شاح 1(  

2.696  483 احلركة يف خ�شارة ترجمة عملة، بال�شايف  

268.557  309.721 نقد وما يف حكمه، يف نهاية ال�سنة   

معلومات تدفقات مالية اإ�شافية )اإي�شاح 29(
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ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة حقوق امل�شاهمني املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

خ�شائراأرباح          

ترجمة عملة اخل�شارة  توزيعات      

عند توحيد غري املحققة  اأرباح  الأرباح  الحتياطي     

القوائم     من  نقدية  امل�شتبقاة  النظامي  راأ�ص املال   

املجموع املالية  ال�شتثمارات  مقرتحة      

)باآلف الريالت ال�شعودية(        

1.449.180  )21.708(  )1.916(  45.000  623.204  204.600  600.000 1 يناير 2013 

235.356  -  -  -  235.356  -  - �شايف دخل ال�شنة  

 املحول اإىل الحتياطي

-  -  -  -  )23.536(  23.536  -    النظامي 

 مكافاأة اأع�شاء جمل�ص

)2.000(  -  -  -  )2.000(  -  -    الإدارة )اإي�شاح 11( 

 توزيعات اأرباح مدفوعة

)90.000(  -  -  )45.000(  )45.000(  -  -    )اإي�شاح 18( 

 توزيعات اأرباح نقدية

-  -  -  60.000  )60.000(  -  -    مقرتحة )اإي�شاح 18( 

 احلركة خالل ال�شنة،

16.006  14.090  1.916  -  -  -  -    بال�شايف 

1.608.542  )7.618(  -  60.000  728.024  228.136  600.000 31 دي�سمرب 2013 

260.340  -  -  -  260.340  -  - �شايف دخل ال�شنة  

 املحول اإىل

-  -  -  -  )26.034(  26.034  -     الحتياطي النظامي 

 مكافاأة اأع�شاء جمل�ص

)2.000(  -  -  -  )2.000(  -  -    الإدارة ) اإي�شاح 11 ( 

 توزيعات اأرباح مدفوعة

)120.000(  -  -  )60.000(  )60.000(  -  -    )اإي�شاح 18 ( 

 توزيعات اأرباح نقدية

-  -  -  60.000  )60.000(  -  -    مقرتحة ) اإي�شاح 18 ( 

 احلركة خالل ال�شنة،

)4.362(  )4.362(  -  -  -  -  -    بال�شايف 

1.742.520  )11.980(  -  60.000  840.330  254.170  600.000 31 دي�سمرب 2014 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

احلالة والن�ساطات  -1

مت حتويل �شركة الزامل لال�شتثمار ال�شناعي )»ال�شركة الأم«( اإىل �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 407 بتاريخ 

1419/3/14هـ )املوافق 8 يوليو 1998م(. وكانت ال�شركة الأم قبل ذلك تعمل ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة حتت ا�شم �شركة الزامل للمباين 

احلديدية املحدودة. وقد اأدرجت ال�شركة الأم ر�شميًا يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( اعتبارًا من 9 فرباير 2002م. اإن ال�شركة الأم م�شجلة يف 

اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 2050004215.

اإن القوائم املالية املوحدة ت�شتمل على القوائم املالية للمركز الرئي�شي لل�شركة الأم وفروعها وال�شركات التابعة لها وامل�شار اإليهم جمتمعني يف هذه 

القوائم املالية املوحدة بـ )»املجموعة«( على النحو املذكور اأدناه:

الفروع :

-  م�شنع الزامل للزجاج، ويقوم باإنتاج الزجاج.

ال�سركات التابعة:  

ن�شبة امللكية الفعلية  

2013  2014  

٪100  ٪100 يونيفري�شال بيلدنغز �شي�شتمز ليمتد - جري�شي 

٪100  ٪100 �شركة الزامل للحديد القاب�شة -  وال�شركات التابعة - ال�شعودية 

٪100  ٪100 الزامل للمكيفات والأجهزة املنزلية - ال�شعودية 

٪100  ٪100 الزامل خلدمات التكييف والتربيد - ال�شعودية 

٪100  ٪100 م�شنع �شركة الزامل للمكيفات املركزية - ال�شعودية 

٪100  ٪100 الزامل للمكيفات القاب�شة - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة الزامل للمباين احلديدية - م�شر 

٪100  ٪100 الزامل �شتيل بلدجنز - )�شنغهاي( كومباين ليمتد - ال�شني  

٪100  ٪100 كول لين يوروب هولدجنز جي اإم بي اإت�ص- النم�شا  

٪100  ٪100 كليماتيك ايركوندي�شرنز جي ام بي ات�ص - النم�شا 

٪100  ٪100 زامل �شتيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد  

٪100  ٪100 زامل �شتيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد 

٪100  ٪100 ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�شوف ال�شخري - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة اختبار املحدودة - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة الزامل خلدمات الطاقة )زي�شكو( - ال�شعودية  

٪100  ٪100 �شركة الزامل لال�شتثمار ال�شناعي - الإمارات 

٪100  ٪100 �شركة الزامل لل�شناعات احلديدية �ص.ذ.م- اأبو ظبي، الإمارات  

٪100  ٪100 �شركة زامل �شتيل بيلدنغز ليمتد - تايالند 

٪100  ٪100 �شركة الزامل لفح�ص و�شيانة امل�شاريع ال�شناعية املحدودة - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة الزامل لالإن�شاءات احلديدية - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة الزامل للهياكل الفولذية - م�شر 

٪100  ٪100 زامل كون�شرتك�شن انديا بي.يف.تي. ليمتد 

٪100  ٪100 �شركة مكونات البناء - ال�شعودية 

٪100  ٪100 زامل انفورمي�شن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد - الهند 

٪100  ٪100 معهد الزامل العايل للتدريب ال�شناعي - ال�شعودية 

٪100  ٪100 زامل اإند�شرتيـال اإنف�شتمنت كومباين اآ�شيا بي. تي. اإي ليمتد - �شنغافورة 

٪100  ٪100 �شركة العزل الثانية - ال�شعودية  

٪100  ٪100 ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة - ال�شعودية 

٪100  ٪100 �شركة الزامل ايركوند�شنز انديا برايفت ليمتد - الهند 

-   ٪100 �شركة الطاقة املركزية ال�شعودية 

٪100  - كانام اأ�شيا املحدودة - ال�شعودية  

٪51  ٪51 �شركة العزل اخلليجية و�شركاتها التابعة 

٪92.27  ٪92.27 زامل �شتيل بيلدنغز - فيتنام كومباين ليمتد 

٪51  ٪51 �شركة ال�شرق الأو�شط ملكيفات الهواء املحدودة - ال�شعودية 

٪50  ٪50 �شركة الزامل هد�شون املحدودة - ال�شعودية 

٪50  ٪50 �شركة برتوكيم الزامل املحدودة - ال�شعودية 

٪50  - �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة - ال�شعودية 

٪51  ٪51 �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة 

ت�شيطر املجموعة على ال�شركات املذكورة اأعاله وبالتايل فتعترب هذه ال�شركات �شركات تابعة للمجموعة.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

1 - احلالة والن�ساطات )تتمة(

ال�سركات التابعة )تتمة(   

يف عام 2012، ا�شتحوذت ال�شركة الأم على ح�شة م�شيطرة يف �شركة الزامل ايركوند�شنز انديا برايفت ليمتد )�شابقًا �شركة ادفانتيك كويلز - 

الهند(، واأ�شبحت �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم ابتداًء من 1 يناير 2012. مت توحيد عمليات �شركة الزامل ايركوند�شنز انديا برايفت 

والتي تبلغ القيمة الدفرتية ل�شايف اأ�شولها 23.2 مليون ريـال �شعودي كما يف 1 يناير 2012 يف القوائم املالية املوحدة لينتج عن ذلك حتقق �شهرة 

اأولية مببلغ 36.9 مليون ريـال �شعودي بعد اأثر خ�شارة حتويل العملة. بناًء على معلومات اإ�شافية مت احل�شول عليها وبعد توزيع �شعر ال�شراء على 

املوجودات القابلة للتمييز لل�شركة امل�شتحوذ عليها، مت تخفي�ص مبلغ ال�شهرة لي�شبح 26.3 مليون ريـال �شعودي. خالل العام، �شجلت ال�شركة 

خ�شارة انخفا�ص مببلغ 14.9 مليون ريـال �شعودي )11.4 مليون ريـال �شعودي عام 2013( مقابل ال�شهرة نظرًا حلالة ال�شوق يف الهند وانخفا�ص 

�شعر الروبية الهندية والذي نتج عنه انخفا�ص يف مبلغ ال�شهرة بالكامل.

يف عام 2011، ا�شتحوذت �شركة العزل الثانية املحدودة، �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم، على ن�شبة 51٪ من احل�شة امل�شيطر عليها 

يف جمموعة العزل اخلليجية، وهي �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية. ولدى جمموعة العزل اخلليجية ال�شركات 

التابعة واملرتبطة التالية:

ن�شبة امللكية الفعلية  

2013  2014  

 ٪ 100  - �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة 

٪ 100  ٪ 100 �شركة العزل الأوىل املحدودة 

-  ٪ 100 �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة ال�شوف ال�شخري 

٪ 51  ٪ 51 ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�ص املحدودة 

٪ 49  - �شركة الزامل اأرما�شل ال�شرق الأو�شط املحدودة 

يف عام 2014، اأبرم جميع ال�شركاء يف جمموعة العزل اخلليجية اتفاقية )»�شركة تابعة لل�شركة الأم«( )»التفاقية«( لتحويل كامل ح�ش�شهم يف 

�شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب اإىل ال�شركاء اعتبارًا من 1 يناير 2014 بقيمتها الدفرتية مببلغ 24.63 مليون ريـال �شعودي، واأعلنت جمموعة 

العزل اخلليجية عن توزيعات اأرباح عينية مببلغ 24.63 مليون ريـال �شعودي ونتيجة لذلك قامت بتحويل ا�شتثمارها يف �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل 

الأنابيب اإىل �شركائها. ل تزال الإجراءات القانونية املتعلقة بالتغري يف امللكية قيد الإجناز كما يف نهاية ال�شنة. اإ�شافة لذلك، نتج عن التغري يف 

هيكل امللكية يف �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب اعتبار �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب )�شابقا �شركة تابعة ملجموعة العزل اخلليجية 

حتى 31 دي�سمرب 2013( �شركة تابعة لل�شركة الأم اعتبارا من 1 يناير 2014 بقيمة دفرتية تبلغ 24,63 مليون ريـال �شعودي. 

مت حتويل فرع جمموعة العزل اخلليجية يف الريا�ص امل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 1010279603 بتاريخ 24 حمرم 1431 اإىل �شركة ذات 

م�شوؤولية حمدودة حتت ا�شم �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة ال�شوف ال�شخري. مت حتويل موجودات ومطلوبات الفرع مع املوجودات واملطلوبات 

املتعلقة باإنتاج ال�شوف ال�شخري العائدة ملجموعة العزل اخلليجية وقيمتها 109.22 مليون ريـال �شعودي اإىل �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة 

ال�شوف ال�شخري اعتبارا من 1 يناير 2014.

خالل ال�شنة، قامت جمموعة العزل اخلليجية با�شتبعاد ا�شتثمارها البالغ 49 ٪ يف �شركة اأرما�شل الزامل ال�شرق الأو�شط املحدودة، �شركة مرتبطة، 

اعتبارًا من 31 مايو 2014 مقابل مبلغ 22.5 مليون ريـال �شعودي، واعرتفت ال�شركة بربح مببلغ 14.08 مليون ريـال �شعودي. ل تزال الإجراءات 

القانونية املتعلقة بنقل امللكية قيد الإجناز كما يف نهاية ال�شنة.

اإن ا�شتثمار ال�شركة الأم يف ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة )اإي دي �شي �شي( مت توحيده ابتداًء من 1 يناير 2013 حيث بداأت ال�شركة 

ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة اأن�شطتها التجارية يف عام 2013 وكانت �شايف اأ�شول �شركة )اإي دي �شي �شي( كما يف 31 دي�سمرب 2012, 

72.67 مليون ريـال �شعودي وعلى النحو التايل:

)باآلف الريالت ال�سعودية(  

1.000 نقد وما يف حكمه 

7.741 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى متداولة 

443.127 ذمم مدينة طويلة الأجل مبوجب عقود اإيجار 

451.868 اإجمايل املوجودات 

379.202 ينزل: ذمم دائنة وم�شتحقات 

72.666 �شايف املوجودات لل�شركة التابعة امل�شتحوذ عليها كما يف 1 يناير 2013 

خالل العام 2013، مت ت�شفية �شركة الزامل �شتيل بول�شكا، بولندا، وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم. 

خالل ال�شنة، فقدت ال�شركة الأم �شيطرتها على �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة )�شابقا �شركة تابعة لل�شركة 

الأم بح�شة ن�شبتها 50 ٪(، وقد مت اإلغاء توحيد ال�شركة امل�شتثمر بها اعتبارا من 1 اأكتوبر 2014 ومت العرتاف بها كا�شتثمار يف �شركة مرتبطة 

با�شتخدام طريقة حقوق امللكية. 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

1 - احلالة والن�ساطات )تتمة(

ال�سركات التابعة )تتمة(   

)باآلف الريالت ال�سعودية(  

18.591 نقد وما يف حكمه 

125.689 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة  

25.633 خمزون 

169.216 ممتلكات وم�شنع ومعدات 

339.129 اإجمايل املوجودات 

 ينزل :

131.366    اأوراق دفع وذمم دائنة وم�شتحقات وخم�ش�شات 

72.941    متويالت مرابحة وتورق 

4.671    اجلزء املتداول من قرو�ص طويلة الأجل 

67.700    قرو�ص طويلة الأجل م�شتحقة 

16.620    مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

45.831 �شايف املوجودات لل�شركة التابعة غري املوحدة كما يف 1 اأكتوبر 2014 

خالل ال�شنة، قامت ال�شركة الأم بال�شتحواذ على حقوق امللكية امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شتثمر بها، �شركة الطاقة املركزية ال�شعودية بقيمتها 

الدفرتية والبالغة 0,35 مليون ريـال �شعودي ومت توحيد ال�شركة امل�شتثمر بها ابتداء من 1 يناير 2014 ب�شايف املوجودات التالية:

)باآلف الريالت ال�سعودية(  

1.000 نقد وما يف حكمه 

280 ينزل: اأوراق دفع وذمم دائنة وم�شتحقات وخم�ش�شات 

720 �شايف املوجودات لل�شركة التابعة امل�شتحوذ عليها كما يف 1 يناير 2014 

خالل ال�شنة، قامت ال�شركة الأم بتحويل ح�شة ملكيتها والبالغة 65٪ يف �شركة كانام اأ�شيا املحدودة لإحدى �شركاتها التابعة، �شركة الزامل للحديد 

القاب�شة. لحقًا، مت تغيري و�شع �شركة كانام اأ�شيا املحدودة من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع ل�شركة الزامل للحديد القاب�شة. مت جتميع 

نتائج عمليات الفرع يف النتائج املالية ل�شركة الزامل للحديد القاب�شة.

اإن جزًءا من ح�ش�ص ال�شركة الأم يف ال�شركات التابعة اأعاله م�شجل باأ�شماء بع�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأو املوظفني كم�شاهمني مر�شحني بالنيابة 

عن ال�شركة الأم وذلك نظرًا للمتطلبات النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة. 

مت عر�ص القوائم املالية املوحدة بالريالت ال�شعودية.

ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  -2

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية. اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة من قبل 

ال�شركة هي على النحو التايل:

اأ�س�ص توحيد القوائم املالية
اإن ال�شركات العاملة امل�شيطر عليها من قبل ال�شركة الأم ت�شنف ك�شركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�شرف النظر عن البلد 

امل�شجلة فيه. ويتم ا�شتبعاد جميع الأر�شدة واملعامالت الهامة فيما بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية. بينما تتم املحا�شبة عن 

ال�شركات التي ما زالت يف مرحلة التاأ�شي�ص بالتكلفة.

العرف املحا�سبي 
تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية معدلة لتت�شمن قيا�ص ال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

املدينون
تت�شمن احل�شابات املدينة املبيعات املقيدة على احل�شاب وغري امل�شددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�شايف بعد ح�شم املخ�ش�ص لأية مبالغ 

يتم تقديرها على اأنها غري قابلة للتح�شيل.
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ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(  -2

املخزون

يدرج املخزون بالتكلفة اأو ب�شايف القيمة القابلة للتحقيق، اأيهما اأقل وحتدد التكلفة كما يلي:

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�ص املتو�شط املرجحاملواد اخلام

 تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائدَا ح�شة منا�شبة من امل�شاريفالأعمال حتت التنفيذ والب�شاعة التامة ال�شنع

غري املبا�شرة اخلا�شة بها وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي

ال�ستثمارات
ت�شنف ال�شتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة وفقا لنية املجموعة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية، وتظهر الأوراق املالية املتداولة التي يتم 

الحتفاظ بها اإىل تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة بعد تعديلها بالعالوة اأو اخل�شم ذوي العالقة. تدرج الأوراق املالية املتداولة بغر�ص املتاجرة 

بالقيمة العادلة، وتظهر الأرباح واخل�شائر غري املحققة منها �شمن قائمة الدخل املوحدة. وتدرج الأوراق املالية املتداولة املتاحة للبيع بالقيمة 

العادلة وتظهر الأرباح واخل�شائر غري املحققة منها �شمن حقوق امل�شاهمني املوحدة. وعندما ل ميكن حتديد القيمة العادلة، يتم اإدراج هذه الأوراق 

املالية بالتكلفة ناق�شا املخ�ش�ص لقاء النخفا�ص يف القيمة.

تقيد الإيرادات من ال�شتثمارات يف الأوراق املالية عند ا�شتالم توزيعات الأرباح.

اإن ال�شركة املرتبطة هي املن�شاأة التي متار�ص املجموعة عليها تاأثريا جوهريًا من خالل امل�شاركة يف قرارات ال�شيا�شة املالية والت�شغيلية اخلا�شة 

بال�شركة امل�شتثمر فيها. اإن نتائج ال�شركات املرتبطة م�شمولة يف هذه القوائم املالية املوحدة مبوجب طريقة حقوق امللكية. يتم تخفي�ص القيمة 

الدفرتية لهذه ال�شتثمارات لالعرتاف باأي انخفا�ص يف قيمة كل من هذه ال�شتثمارات.

اإن ال�شركات التابعة وال�شركات املرتبطة التي ل متار�ص اأن�شطة اأو التي هي يف مرحلة التطوير اأو عند عدم توفر معلومات عنها تدرج بالتكلفة.

�سايف ال�ستثمار مبوجب عقد اإيجار متويلي

يتم ت�شنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اذا ترتب على عقد الإيجار قيام املجموعة بتحويل منافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�شل مو�شوع 

العقد ب�شكل جوهري اإىل امل�شتاأجر. يتم العرتاف باملبالغ املطلوبة من امل�شتاأجرين بالقيمة احلالية لدفعات الإيجار واملدرجة يف القوائم املالية 

املوحدة كـ »�شايف ا�شتثمار مبوجب عقد اإيجار متويلي«.

عمليات جتميع املن�ساآت وال�سهرة

تتم املحا�شبة عن عمليات جتميع املن�شاآت با�شتخدام طريقة ال�شتحواذ املحا�شبية. وتقا�ص تكلفة ال�شتحواذ بالقيمة العادلة ملجموع العو�ص املحول، 

وذلك كما يف تاريخ ال�شتحواذ، بالإ�شافة اإىل قيمة اأي ح�ش�ص غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شتحوذ عليها. وبالن�شبة لكل عملية جتميع من�شاآت، يقوم 

امل�شرتي بقيا�ص ح�ش�ص امللكية غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شتحوذ عليها اإما بالقيمة العادلة اأو بن�شبة احل�شة يف قيمة �شايف املوجودات التي ميكن 

حتديدها بذاتها لل�شركة امل�شتحوذ عليها. وتدرج تكاليف ال�شتحواذ املتكبدة �شمن امل�شاريف. 

عندما تقوم املجموعة بال�شتحواذ على من�شاأة اأخرى، فاإنها تقوم بتحديد مدى مالءمة ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة وذلك وفقًا 

لل�شروط التعاقدية والظروف القت�شادية وال�شروط ذات ال�شلة كما يف تاريخ ال�شتحواذ.

يتم قيا�ص ال�شهرة مبدئيًا بالتكلفة والتي متثل الفائ�ص يف قيمة العو�ص املحول عن ح�شة املجموعة يف القيمة العادلة ل�شايف املوجودات واملطلوبات 

املقتناة والقابلة للتحديد بذاتها. اأما اإذا كانت قيمة العو�ص اأقل من القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت ال�شتحواذ عليها، فاإن 

الفرق يف هذه احلالة يدرج مبا�شرًة يف قائمة الدخل املوحدة.

بعد العرتاف املبدئي تقا�ص ال�شهرة بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر مرتاكمة نا�شئة عن انخفا�ص القيمة. ولغر�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم توزيع 

ال�شهرة املكت�شبة من خالل عمليات جتميع املن�شاآت، وذلك من تاريخ ال�شتحواذ، اإىل كل وحدة من وحدات املجموعة املولدة للنقد اأو جمموعات 

الوحدات املولدة للنقد والتي من املتوقع اأن ت�شتفيد من عمليات جتميع املن�شاآت ب�شرف النظر عن تخ�شي�ص املوجودات اأو املطلوبات الأخرى 

للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات.

عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم ا�شتبعاد جزءًا من العمليات �شمن تلك الوحدة، يتم اإدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات 

امل�شتبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات امل�شتبعدة وذلك عند حتديد الربح اأو اخل�شارة الناجتة عن ا�شتبعاد العمليات. يتم قيا�ص ال�شهرة امل�شتبعدة 

يف هذه احلالة على اأ�شا�ص القيمة الن�شبية للعمليات امل�شتبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد النقد. وعند بيع ال�شركات التابعة، يتم العرتاف 

بالفــرق بني �شعــر البيــع و�شــايف املــوجودات زائدًا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�شهرة يف قائمة الدخل املوحدة.
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املمتلكات وامل�سنع واملعدات / ال�ستهالك
تقيد جميع املمتلكات وامل�شنع واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناق�شا ال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�ص يف القيمة. اإن الأر�ص اململوكة 

والأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ ل ت�شتهلك، ويتم احت�شاب ا�شتهالك املمتلكات وامل�شنع واملعدات الأخرى وفقا ملعدلت يتم احت�شابها ل�شطب تكلفة 

كل من املوجودات على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة. 

اإن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�شية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:

ال�شـنوات

20 - 40مباين على اأرا�شي م�شتاأجرة

2 - 20م�شنع ومعدات واأثاث وتركيبات و�شيارات

حتمل م�شاريف الإ�شالح وال�شيانة على الدخل. اأما التح�شينات التي من �شاأنها زيادة قيمة املوجودات ذات ال�شلة اأو اإطالة اأعمارها ب�شكل جوهري 

فتتم ر�شملتها.

النخفا�ص الدائم يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�شانع واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للتاأكد من 

عدم وجود موؤ�شر يدل على انخفا�ص يف قيمـة تلك املوجودات. ويف حالة وجود هذا املوؤ�شـر، يتم تقدير القيمة املقدرة لال�شرتداد لتلك الأ�شول 

للتو�شل اإىل قيمة النخفا�ص يف املوجودات )اإن وجد(. ويف حالة عدم قدرة املجموعة على تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لأحد الأ�شول، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة الإنتاجية التي يعود اإليها ذلك الأ�شل.

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لالأ�شل )اأو الوحدة املولدة للنقد( لت�شاوي القيمة القابلة لال�شرتداد عندما تكون القيمة القابلة لال�شرتداد اأقل من 

القيمة الدفرتية. ويعرتف باخل�شارة النا�شئة عن النخفا�ص يف القيمة كم�شاريف عند تكبدها. 

يتم حتديد النخفا�ص يف قيمة ال�شهرة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة املولدة للنقد )اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( التي تنتمي 

اإليها ال�شهرة. وعندما تكون القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة املولدة للنقد )اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( اأقل من القيمة الدفرتية للوحدة 

املولدة للنقد )اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( التي مت تخ�شي�ص �شهرة اإليها، يتم العرتاف بذلك كخ�شارة نا�شئة عن النخفا�ص يف القيمة. 

علمًا باأنه ل ميكن عك�ص اخل�شائر النا�شئة عن النخفا�ص يف القيمة واملتعلقة بال�شهرة يف الفرتات الالحقة.

وعند عك�ص قيد اخل�شارة النا�شئة عن النخفا�ص يف القيمة لحقًا، يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل )اأو الوحدة املولدة للنقد(، با�شتثناء ال�شهرة، 

اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد ب�شرط األ تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ص قيمة الأ�شل )اأو الوحدة املولدة للنقد( 

يف ال�شنوات ال�شابقة. ويتم العرتاف بعك�ص قيد اخل�شارة النا�شئة عن النخفا�ص يف القيمة، با�شتثناء ال�شهرة، كاإيرادات عند حتديدها.

امل�ساريف املوؤجلة

تعترب امل�شاريف التي لها منفعة م�شتقبلية طويلة الأجل مبثابة م�شاريف موؤجلة، وتتاألف ب�شكل رئي�شي من م�شاريف ما قبل الت�شغيل وتكاليف 

الربجميات واحلق يف ا�شتخدام الأر�ص امل�شتاأجرة. تتاألف م�شاريف ما قبل الت�شغيل من امل�شاريف املتكبدة قبل بداأ الإنتاج التجاري املتوقع اأن ينتج 

عنه نتائج منافع يف فرتات م�شتقبلية. 

تت�شمن هذه امل�شاريف تكاليف اختبار امل�شانع والت�شغيل التجريبي بعد خ�شم اأية متح�شالت من بيع منتجات معينة خالل مرحلة الختبار. يتم 

اإطفاء امل�شاريف املوؤجلة با�شتثناء احلق با�شتخدام الأر�ص على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها مبا ل يزيد عن 5 �شنوات. يتم اإطفاء حق ا�شتخدام 

الأر�ص امل�شتاأجرة على فرتة الإيجار با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت. 

ال�سمانات

يتم تخ�شي�ص مبالغ على اأ�شـا�ص تقديري ملواجهة التكاليف التي من املحتمل اأن تن�شاأ م�شتقبال مبوجب التزامات ال�شمان.

الزكاة و�سريبة الدخل

يتم ال�شتدراك للزكاة وفقا لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية. يتم تكوين خم�ش�ص ل�شريبة الدخل وفقًا للقوانني املعمول بها يف 

الدول الأجنبية التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة. تقيد التزامات الزكاة و�شريبة الدخل مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة. اإن الزكاة 

و�شريبة الدخل املحملة على امل�شاهمني غري امل�شيطرين م�شمولة �شمن حقوق امللكية غري امل�شيطرة.

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ش�ص للمبالغ امل�شتحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�شهم عن فرتات خدمتهم املجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل.

وتقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�ش�ص وفقًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها.
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العرتاف بالإيرادات

ميثل �شايف املبيعات قيمة فواتري الب�شاعة املوردة واخلدمات املقدمة والأعمال املنفذة من قبل املجموعة خالل ال�شنة. وبالن�شبة للعقود طويلة 

الأجل، فانه يتم العرتاف بالإيرادات عندما تكون هناك اإمكانية للو�شول اإىل تقديرات لالإيرادات ميكن العتماد عليها، وذلك بالإ�شارة اإىل 

املرحلة املنجزة من اأعمال العقد. تقا�ص مرحلة الإجناز باحت�شاب ن�شبة التكاليف التي متت اإىل تاريخه اإىل اإجمايل التكاليف املقدرة لإجناز العقد.

وعندما ت�شري التقديرات احلالية لإجمايل تكاليف واإيرادات العقد اإىل وجود خ�شارة فاإنه يتم تكوين خم�ش�ص لكـــامل اخل�شارة بغ�ص النظر عن 

ن�شبة العمل املنجز للعقد. عندما ل ميكن حتديد نتائج العقود ب�شكل موثـــوق، فاإنه يتـــم العتـــراف بالإيرادات فقط بحدود التكاليف املتكبدة والتي 

من املحتمل اأن تكون قابلة لال�شرتداد. ويتم العرتاف بالتكلفة كم�شروف يف الفرتة التي مت تكبدها. ي�شار اإىل هذه الطريقة عادة بطريقة الالربح.

يتم الإف�شاح عن التكاليف الفائ�شة عن م�شتخل�شات الفواتري �شمن بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدمًا يف قائمة املركز املايل املوحدة، بينما 

يتم الإف�شاح عن الفواتري الفائ�شة عن التكاليف �شمن بند اأوراق الدفع والدائنني واملبالغ امل�شتحقة الدفع واملخ�ش�شات يف قائمة املركز املايل 

املوحدة.

امل�ساريف 

اإن م�شاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والتخزين و�شيارات الت�شليم وتكلفة ال�شمان وكذلك خم�ش�ص 

الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. وت�شنف جميع امل�شاريف الأخرى، با�شتثناء التكاليف املبا�شرة واإطفاء امل�شاريف املوؤجلة والتكاليف املالية، 

كم�شاريف عمومية واإدارية.

العمالت الأجنبية

ت�شجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريالت ال�شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل اأر�شدة املوجودات 

واملطلوبات النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية باأ�شعـار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل 

املوحدة.

ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية اإىل ريالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�شبة للموجودات واملطلوبات، 

ومبتو�شط �شعر التحويل بالن�شبة لالإيرادات وامل�شاريف والأرباح واخل�شائر. وت�شجل عنا�شر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح امل�شتبقاة، بالأ�شعار 

التاريخية. تقيد ت�شويات الرتجمة كبند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني املوحدة. وحتمل اخل�شارة الدائمة النا�شئة عن الرتجمة يف قائمة الدخل 

املوحدة. 

ربحية ال�سهم 

حتت�شب ربحية ال�شهم بتق�شيم �شايف دخل ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 وهي 60 

مليون �شهم )60 مليون �شهم عام 2013(.

حتت�شب ربحية ال�شهم من العمليات الرئي�شية امل�شتمرة بتق�شيم الدخل من العمليات الت�شغيلية لل�شنة ناق�شًا الزكاة وال�شريبة والتكاليف املالية 

و�شايف ح�شة اخل�شارة يف �شركات مرتبطة وحقوق امللكية غري امل�شيطرة لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة.

حتت�شب ربحية ال�شهم من العمليات الأخرى بتق�شيم الإيرادات الأخرى لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم بالإنتاج اأو تقدمي خدمات وهي ما ي�شمى )بالقطاعات ح�شب الأن�شطة(، اأو تلك التي 

تقوم بالإنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�شادية حمددة وهي ما ي�شمى )بالقطاعات ح�شب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع 

خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.

عقود الإيجار

يتم ت�شنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�شمايل اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بالأ�شل مو�شوع العقد 

اإىل امل�شتاأجر. ويتم ت�شنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�شغيلي. يتم حتميل الإيجارات امل�شتحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلي على 

قائمة الدخل املوحدة با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على فرتة الإيجار الت�شغيلي.
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نقد وما يف حكمه   -3

يت�شمن نقد وما يف حكمه من نقد واأر�شدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وا�شتثمارات ذات �شيولة عالية ت�شتحق خالل ثالثة ا�شهر اأو اقل. كما يف 

31 دي�سمرب 2014 و 2013، ميثل النقد وما يف حكمه من التايل:

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية (

238.563  283.994 نقد واأر�شدة لدى البنوك 

29.994  25.727 ودائع لأجل 

 

268.557  309.721  

املدينون ومدفوعات مقدمة  -4

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية (

1.585.216  1.511.618 مدينون جتاريون واأوراق قب�ص 

43.315  51.638 م�شاريف مدفوعة مقدما 

36.317  46.558 حجوزات مدينة 

218.205  194.732 دفعات مقدمة وتاأمينات نقدية ومدينون اآخرون 

356.112  330.714 اإيرادات حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�شادرة 

 

2.239.165  2.135.260  

املخزون  -5

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية(

1.113.931  1.017.977 مواد ولوازم وم�شتهلكات 

165.945  105.231 ب�شاعة حتت الت�شنيع 

545.999  362.723 ب�شاعة تامة ال�شنع 

124.859  111.340 ب�شاعة بالطريق 

 

1.950.734  1.597.271  

ال�ستثمارات  -6

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية(

122.266  160.248 ا�شتثمار يف �شركات مرتبطة 

46.586  46.586 ا�شتثمارات اأخرى 

 

168.852  206.834  
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ال�ستثمارات )تتمة(  -6

اإن ال�شتثمار يف ال�شركات املرتبطة وامل�شجل وفقا لطريقة حقوق امللكية يتاألف مما يلي:

1 -  خالل العام 2013، قامت ال�شركة الأم ببيع ا�شتثمارها البالغ ن�شبة 27.5٪ يف �شركة �شناعات اخلر�شانة اخللوية ال�شعودية املحدودة )�شركة 

�شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة( وح�شلت على ربح مببلغ 0.22 مليون ريـال �شعودي.

2 - ح�شة بن�شبة 25٪ يف �شركة الطاقة املركزية - البحرين ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف تزويد الطاقة املرتية والتربيد املركزي وخدمات 

بيئية وم�شاندة اأخرى مل�شاريع تطوير البنية التحتية الكبرية يف منطقة اخلليج العربي. 

3 -  ح�شة بن�شبة 51٪ يف �شركة الطاقة املركزية ال�شعودية )�شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة(. وتتمثل الن�شاطات الرئي�شية لل�شركة بتعهد 

وتنفيذ عقود الرتكيب واملعاجلة اخلا�شة مب�شانع الطاقة واملياه وحمطات توليد الكهرباء وت�شغيلها و�شيانتها ومتديد ال�شبكات لنقلها وتوزيعها. 

تتم ال�شيطرة على �شركة الطاقة املركزية ال�شعودية من قبل �شركة الطاقة املركزية - البحرين، وبالتايل فاإنها تعترب �شركة مرتبطة باملجموعة.

4 -  ح�شة بن�شبة 49٪ ملجموعة العزل اخلليجية يف �شركة اأرما�شل الزامل ال�شرق الأو�شط املحدودة. ويتمثل ن�شاطها الرئي�شي يف اإنتاج مواد ل�شقة 

مطاطية وعزل مطاطي رغوي وم�شتلزماتها املتعلقة بها. خالل ال�شنة، قامت جمموعة العزل اخلليجية با�شتبعاد ا�شتثمارها البالغ 49 ٪ يف 

�شركة ارما�شل الزامل ال�شرق الأو�شط املحدودة، اعتبارا من 31 مايو 2014 مقابل مبلغ مادي 22.5 مليون ريـال �شعودي، واعرتفت ال�شركة 

بربح مببلغ 14,08 مليون ريـال �شعودي. ل تزال الإجراءات القانونية املتعلقة بنقل امللكية قيد الإجناز كما يف نهاية ال�شنة. 

5-  ح�شة بن�شبة 51٪ يف �شركة الزامل انفرابرايفت ليمتد. ويتمثل ن�شاطها الرئي�شي يف توريد اأبراج الت�شالت والأغطية املخ�ش�شة للهياكل 

الفولذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية. كما اأنها توفر جمموعة �شاملة من املنتجات ذات ال�شلة اإىل جانب خدمات الرتكيب 

وال�شيانة ال�شاملة.

6 -  ح�شة بن�شبة 20.83٪ يف اأي اأي بي بيري كومباين ليمتد )�شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة يف جزر كاميان(. ويتمثل الن�شاط الرئي�شي 

لل�شركة يف اإنتاج املناديل الورقية.

7 -  يف عام 2012، مت بيع ح�شة تبلغ 45٪ من اأ�شل 85٪ مملوكة كما يف 31 دي�سمرب 2011 يف �شركة جيوكليما ا�ص. اآر. ال. ولذلك مت ف�شل ال�شركة 

خالل عام 2012 من القوائم املالية ومت العرتاف باحل�شة الباقية ون�شبتها 40٪ يف جيوكليما ا�ص. اآر. ال. كا�شتثمار يف �شركات مرتبطة.

8 - خالل العام، فقدت ال�شركة الأم �شيطرتها على �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة )�شابقًا �شركة تابعة لل�شركة 

الأم بح�شة ملكية ن�شبتها 50 ٪(، وقد مت اإلغاء توحيد ال�شركة امل�شتثمر بها اعتبارا من 1 اأكتوبر 2014 ومت العرتاف بها كا�شتثمار يف �شركة 

مرتبطة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية )اإي�شاح 10(. ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف ت�شميم وت�شنيع واإن�شاء املباين اخلر�شانية م�شبقة 

ال�شنع با�شتخدام تطبيقات متنوعة مبا يف ذلك املجمعات ال�شكنية واملدار�ص واملجمعات التجارية وامل�شانع واألواح اجلدران وت�شنيع جمموعة 

متنوعة من املنتجات اخلر�شانية الأخرى.

فيما يلي ملخ�ص باملعلومات املالية املجمعة لل�شركات املرتبطة اأعاله كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحــــدة:

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية(

106.733  106.587 راأ�ص املال العامل 

138.000  182.640 موجودات اأخرى  -  بال�شايف من املطلوبات 

244.733  289.227 �شايف املوجودات 

122.266  136.367 ح�شة املجموعة من �شايف املوجودات 

290.157  365.638 اإيرادات 

2.057  2.388 �شايف الربح  

1.564  902 ح�شة املجموعة من الربح 

تتاألف ال�شتثمارات الأخرى من ح�شة بن�شبة 2,11٪ يف �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري املحدودة )�شركة �شعودية ذات م�شئولية حمدودة(. 

وتتمثل ن�شاطات ال�شركة الرئي�شية بال�شتثمار يف العقارات ك�شراء واإن�شاء وتاأجري الأرا�شي واملباين.
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�سايف ال�ستثمار يف عقد الإيجار التمويلي  -7

وقعت ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة، �شركة تابعة لل�شركة الأم، عقدًا لتزويد الطاقة �شيتم مبوجبه ت�شميم واإن�شاء وامتالك وت�شغيل 

و�شيانة م�شنع تربيد مركزي يف مرافق عميل ملدة حمدودة كما هو م�شار اإليه يف العقد. و�شيتم بنهاية العقد نقل ملكية امل�شنع للعميل ووفقا لبنود 

العقد، يتوجب على العميل دفع مبالغ �شهرية لل�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة طوال فرتة العقد. مت اعتبار هذا العقد اإيجار متويلي وفقا 

لتو�شيح رقم 4 عن جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية واملعايري ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. اإن جمموع احلد 

الأدنى لدفعات الإيجار املقدرة �شتكون مببلغ 616.9 مليون ريـال �شعودي يف 31 دي�سمرب 2014 )654.5 مليون ريـال �شعودي عام 2013(. 

ميثل �شايف ال�شتثمار يف عقد الإيجار التمويلي ما يلي:

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية(

654.522  616.945 احلد الأدنى لدفعات الإيجار )اإجمايل ال�شتثمار يف الإيجار( 

191.543  172.253 ينزل: اإيرادات غري حمققة 

462.979  444.692 �شايف ذمم عقود الإيجار التمويلي 

18.287  19.078 ينزل: اجلزء املتداول 

 

444.692  425.614 اجلزء غري املتداول 

اإن احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقد اإيجار متويلي كما يلي:

2013  2014  

  )باآلف الريالت ال�شعودية(

37.578  37.578 خالل ال�شنة الأوىل 

37.578  37.578 ال�شنة الثانية 

37.578  37.578 ال�شنة الثالثة 

37.578  37.578 ال�شنة الرابعة 

37.578  37.578 ال�شنة اخلام�شة 

466.632  429.055 اكرث من خم�ص �شنوات 

 

654.522  616.945  

بلغت اإيرادات عقود الإيجار التمويلي خالل ال�شنة 19.3 مليون ريال �شعودي )14.9 مليون ريـال �شعودي 2013(. مت توزيع اإجمايل اإيرادات عقود 

الإيجار التمويلي على الفرتات املحا�شبية لتعك�ص معدل دوري ثابت للعائد على �شايف ا�شتثمار ال�شركة القائم فيما يتعلق بالإيجار. اإن املعدل الدوري 

للعائد على الدخل امل�شتخدم من قبل ال�شركة هو 4.24 ٪ �شنويا.
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املمتلكات وم�سنع واملعدات  -7

الأعمال امل�شنع واملعدات  املباين على     

املجموع املجموع  الراأ�شمالية  والأثاث والرتكيبات  الأرا�شي   الأرا�شي    

2013  2014 قيد التنفيذ  وال�شيارات  امل�شتاأجرة  اململوكة    

) باآلف الريـالت ال�شعودية (    

التكلفة

2.957.790  3.038.598  488.881  1.620.572  836.511  92.634 1 يناير 

192.147  141.438  40.112  84.028  17.298  - اإ�شافات 

)83.475(  )52.257(  )2.100(  )32.595(  )17.562(  - ا�شتبعادات 

 اإلغاء توحيد �شركة تابعة

-   )275.805(  )132.554(  )86.384(  )56.867(  -    )اإي�شاح 1( 

-  -  8.792  )18.951(  10.159  - تعديالت 

)1.823(  -  )371.152(  281.710  89.442  - حتويالت 

 اإعادة ت�شنيف

-  3.017  -  3.017  -  -     )اإي�شاح 9( 

)26.041(  )6.214(  )18(  )5.450(  )490(  )256( خ�شارة ترجمة عملة 

3.038.598  2.848.777  31.961  1.845.947  878.491  92.378 31 دي�سمرب 

ال�ستهالكات

1.364.900  1.430.213  -  1.065.761  364.452  - 1 يناير 

139.141  156.033  -  118.622  37.411  - املحمل لل�شنة 

)64.331(  )46.829(  -  )29.701(  )17.128(  - ا�شتبعادات 

 اإلغاء توحيد �شركة تابعة

-  )106.589(  -  )73.035(  )33.554(  -    )اإي�شاح 1( 

-  -  -  )97(  97  - تعديالت 

)1.112(  -  -  1.769  )1.769(  - حتويالت 

 اإعادة ت�شنيف

-  2.263  -  2.263  -  -    )اإي�شاح 9( 

)8.385(  )2.298(  -  )1.992(  )306(  - خ�شارة ترجمة عمالت 

1.430.213  1.432.793  -  1.083.590  349.203  - 31 دي�سمرب 

�سايف القيمة الدفرتية

-  1.415.984  31.961  762.357  529.288  92.378 يف 31 دي�سمرب 2014 

1.608.385  -  488.881  554.811  472.059  92.634 يف 31 دي�سمرب 2013 

متثل الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ ب�شورة رئي�شية، بالتكلفة املتكبدة ب�شاأن املبنى اجلديد والتو�شعة والتطوير ملرافق اإنتاج وخط اإنتاجي جديد 

حتت الإن�شاء وم�شنع ومعدات مت �شراوؤها لتطوير م�شنع الزامل للمكيفات )اململكة العربية ال�شعودية( وجمموعة العزل اخلليجية )اململكة العربية 

ال�شعودية( و�شركاتها التابعة والزامل للهياكل الفولذية - م�شر و�شركات تابعة اأخرى.

اإن بع�ص املمتلكات وامل�شنع واملعدات اخلا�شة بال�شركات التابعة املوحدة مرهونة ك�شمانات مقابل قرو�ص مت احل�شول عليها من موؤ�ش�شات مالية 

)انظر الإي�شاح 16(.
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امل�ساريف املوؤجلة  -9

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

7.479  8.330 يف بداية ال�شنة   

1.701  14.646 املتكبد خالل ال�شنة   

)509(  )754( اإعادة ت�شنيف )اإي�شاح 8(   

)341(  )1.296( املطفاأ خالل ال�شنة   

8.330  20.926 يف نهاية ال�سنة     

مت اإعادة تن�شيف ر�شوم تقييم قر�ص �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي املخ�شومة من القرو�ص �شمن القرو�ص لأجل )اإي�شاح 16(.

10- ال�سهرة

2013  2014    

) باآلف الريالت ال�شعودية (    

   

158.543  110.706 ال�شهرة املحققة الناجتة عن ال�شتحواذ على �شركات تابعة 

يف 31 دي�سمرب 2011، جتاوز مبلغ ال�شراء �شايف القيمة الدفرتية ل�شركة جمموعة العزل اخلليجية )»جي اآي جي«( بواقع 114 مليون ريـال �شعودي. 

خ�ش�شت اإدارة املجموعة املبلغ املدفوع على املوجودات ذات العالقة بناء على املعلومات الإ�شافية التي مت احل�شول عليها خالل فرتة القيا�ص، ومت 

تخفي�ص املبلغ الناجت من �شهرة املجموعة مببلغ 27.8 مليون ريـال �شعودي. مت دفع مبلغ ال�شهرة البالغ 24.5 مليون ريـال �شعودي لال�شتحواذ على 

ح�شة بن�شبة 51٪ لل�شركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�ص املحدودة يف �شنوات �شابقة.

يف عام 2012، ا�شتحوذت ال�شركة على ح�شة 70٪ اإ�شافية يف �شركة الزامل للمكيفات - الهند اخلا�شة املحدودة ) �شابقا �شركة ادفانتيك كويلز 

برايفت ليمتد - الهند(، التي نتج عنها اعرتاف اأويل بال�شهرة مببلغ 36.9 مليون ريـال �شعودي بعد اأثر خ�شارة ترجمة العملة. مت تخفي�ص مبلغ 

ال�شهرة اإىل 26.3 مليون ريـال �شعودي بناء على املعلومات الإ�شافية التي مت احل�شول عليها وبعد تخ�شي�ص مبلغ ال�شراء على املوجودات القابلة 

للتمييز لل�شركة امل�شتحوذ عليها. خالل العام، قامت ال�شركة بت�شجيل خ�شارة انخفا�ص مببلغ 14.9 مليون ريـال �شعودي )11.4 مليون ريـال �شعودي 

عام 2013( مقابل ال�شهرة مع الأخذ بعني العتبار حالة ال�شوق يف الهند والنخفا�ص يف قيمة الروبية الهندية والذي نتج عنه تخفي�ص مبلغ ال�شهرة 

بالكامل.

عند اإلغاء توحيد �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة اعتبارا من 1 اأكتوبر 2014 )اإي�شاح 1(، والتي كانت �شهرتها 

بال�شابق تبلغ 32.9 مليون ريـال �شعودي مت العرتاف بها كا�شتثمار يف �شركة مرتبطة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية )اإي�شاح 6(. كما قامت 

ال�شركة اأي�شا بت�شجيل خ�شارة انخفا�ص مببلغ 9.0 مليون ريـال �شعودي مقابل �شهرة اأخذين خ�شارة ال�شيطرة والأداء امل�شتقبلي ل�شركة الربيعة 

والن�شار بعني العتبار. 

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة  -11

اإن اجلهات ذات العالقة متثل ال�شركات املرتبطة واملوظفني الرئي�شيني يف املجموعة واملن�شاآت امل�شيطر عليها اأو امل�شيطر عليها ب�شكل م�شرتك من قبل 

هذه اجلهات اأو التي متار�ص هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا. وفيما يلي تفا�شيل املعامالت الرئي�شية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�شنة:

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

�شركات منت�شبة ملجموعة الزامل :   

99.557  61.414    �شراء ب�شائع وخدمات    

)11.963(  )8.238(    بيع ب�شائع وخدمات   

كما دفعت املجموعة مبلغ 4.8 مليون ريـال �شعودي )5.7 مليون ريـال �شعودي عام 2013( كرواتب ومزايا اأخرى لبع�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

باعتبارهم م�شوؤولني تنفيذيني للمجموعة.

بلغت مكافاأة جمل�ص الإدارة 2.0 مليون ريـال �شعودي )2.0 مليون ريـال �شعودي عام 2013(.

يتم املوافقة على الأ�شعار و�شروط الدفع اخلا�شة بهذه املعامالت من قبل اأع�شاء جمل�ص الإدارة.

مت اإظهار املبالغ امل�شتحقة من واإىل جهات ذات عالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �شمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل، 

وهي تتاألف من املبالغ امل�شتحقة من / اإىل جمموعة �شركات الزامل.
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اأوراق الدفع والدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع واملخ�س�سات  -11

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

387.222  355.554 دائنون جتاريون واأوراق دفع 

174.663  228.622 تكاليف تعاقدية م�شتحقة  

435.472  419.622 م�شاريف م�شتحقة وخم�ش�شات 

50.639  43.637 خم�ش�ص زكاة )اإي�شاح 13( 

80.308  80.726 فواتري �شادرة بالزيادة عن قيمة الأعمال املنجزة 

1.128.304  1.128.161  

الزكاة  -13

تتاألف الزكاة املحملة لل�شنة مما يلي:

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

22.608  26.258 خم�ش�ص ال�شنة احلالية 

مت احت�شاب خم�ش�ص ال�شنة احلالية على اأ�شا�ص البنود التالية:

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

1.337.604  1.496.160 حقوق امللكية 

363.943  405.100 املخ�ش�شات اأول ال�شنة والتعديالت الأخرى   

)1.567.192(  )1.389.428( القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل، بال�شايف بعد ح�شم املطلوبات طويلة الأجل 

134.355  511.832  

295.669  350.968 ربح ال�شنة اخلا�شع للزكاة 

430,024  862،800 وعاء الزكاة 

اإن الفروق بني النتائج وفقًا للقوائم املالية والنتائج اخلا�شعة للزكاة قد ن�شاأت ب�شورة رئي�شية عن ا�شتبعاد ح�شة املجموعة من الأرباح يف ال�شركات 

التابعة الأجنبية التي مت توحيدها يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ص التكاليف / املطالبات وفقا لالأنظمة الزكوية املعمول بها.

تقوم املجموعة بدفع الزكاة امل�شتحقة على اأ�شا�ص القوائم املالية املوحدة لل�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل.

كانت احلركة يف خم�ش�ص الزكاة على النحو التايل:

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

   

38.196  50.639 يف بداية ال�شنة  

22.608  26.258 املجنب خالل ال�شنة  

-  )1.123( اإلغاء توحيد �شركة تابعة موحدة )اإي�شاح 1( 

-  104 توحيد �شركة تابعة )اإي�شاح 1( 

)10.165(  )32.241( املدفوعات خالل ال�شنة 

50.639  43.637 يف نهاية ال�شنة     

و�سع الربوط الزكوية

مت التفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�شنوات حتى عام 2012. علمًا باأن الربط لعام 2013 ليزال قيد املراجعة 

من قبل امل�شلحة.
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متويالت املرابحة والتورق  -14

مت احل�شول على متويالت مرابحة وتورق من بنوك جتارية حملية، وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�شمانات م�شرتكة. وحتمل الت�شهيالت تكاليف 

متويل ح�شب الأ�شعار التجارية وت�شتحق ال�شداد خالل �شنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

القرو�ص الق�سرية الأجل  -15

مت احل�شول على القـرو�ص ق�شرية الأجل من بنوك جتارية حملية واأجنبية، وهي لفرتة اأقل من �شنة واحدة مع اخليار بتدويرها، وحتمل القرو�ص 

عمولة ح�شب الأ�شعار التجارية.

القرو�ص لأجل  -16

2013  2014    

)باآلف الريالت ال�شعودية(    

92.405  93.313 القر�ص رقم 1 

33.280  - القر�ص رقم 2 

24.706  8.235 القر�ص رقم 3 

76.597  45.063 القر�ص رقم 4 

35.160  - القر�ص رقم 5 

-  19.000 القر�ص رقم 6 

-  400.000 القر�ص رقم 7 

262.148  565.611  

)97.410(  )156.463( ناق�شًا : اجلزء املتداول 

)7.080(  )5.233( ر�شوم تقييم قر�ص �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي املدفوع مقدما 

157.658  403.915  

اإن القر�ص )رقم 1( ميثل القرو�ص التي ح�شلت عليها �شركة الزامل للحديد القاب�شة و�شركة حلول مكونات البناء وال�شركة العربية للمواد العازلة 

من الفايرب جال�ص املحدودة من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. وحتمل هذه القرو�ص ر�شوم تقييم مدفوعة مقدما تطفاأ على مدى فرتات 

القرو�ص وي�شتحق �شدادها على اأق�شاط ن�شف �شنوية غري مت�شاوية، حيث ي�شتحق اآخر ق�شط ال�شداد يف 15 �شوال 1439هـ )املوافق 29 يونيو 

2018(. كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت القرو�ص القائمة من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي قبل تعديل ر�شوم تقييم مدفوعة مقدمًا مبلغ 

93.3 مليون ريـال �شعودي )92.4 مليون ريـال �شعودي عام 2013( مت�شمنة اجلزء املتداول والبالغ 26.1 مليون ريـال �شعودي )29.0 مليون ريـال 

�شعودي عام 2013(. اإن هذه القـرو�ص م�شمونة برهن ممتلكات وم�شنع ومعدات �شركة تابعة موحدة. كما اأن اتفاقيات القرو�ص تت�شمن �شروطا 

تتعلق باملحافظة علـى ن�شب مالية معينة.

اإن القر�ص )رقم 2( ميثل قرو�ص ح�شلت عليها ال�شركة الأم مببلغ 100 مليون ريـال �شعودي من بنك حملي. كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغ القر�ص 

القائم ل�شي )33,3 مليون ريـال �شعودي عام 2013( مت�شمنا اجلزء املتداول والبالغ ل�شي )33,3 مليون ريـال �شعودي عام 2013(. وت�شتحق 

القرو�ص ال�شداد على اأق�شاط ن�شف �شنوية غري مت�شاوية. قامت ال�شركة الأم بدفع كامل القر�ص خالل ال�شنة.

اإن القر�ص )رقم 3( ميثل قر�شًا ح�شلت عليه ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�ص املحدودة، وهي �شركة تابعة ملجموعة العزل 

اخلليجية مببلغ 40 مليون ريـال �شعودي من بنك حملي. وكما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغ ر�شيد القر�ص القائم 8.2 مليون ريـال �شعودي )24.7 

مليون ريـال �شعودي عام 2013( مت�شمنًا اجلزء املتداول البالغ 8.2 مليون ريـال �شعودي )16.5 مليون ريـال �شعودي عام 2013(. وي�شتحق القر�ص 

ال�شداد على 34 ق�شطا �شهرًيا مت�شاويًا.

اإن القر�ص )رقم 4( ميثل قرو�شــــــًا جت�شرييـــــة وقرو�شًا متو�شطة الأجل ح�شلت عليها جمموعة العزل اخلليجية. قامت الإدارة بت�شنيف القرو�ص 

التج�شريية �شمن املطلوبات غري املتداولة يف القوائم املالية املوحدة حيث التزمت جمموعة العزل اخلليجية بتج�شري هذه القرو�ص بقرو�ص 

�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. خالل العام، مت حتويل قر�ص جت�شريي مببلغ 25 مليون ريـال �شعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013 ومت اإظهاره 

ب�شكل م�شتقل حتت �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب نظرًا لإلغاء توحيد �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب من جمموعة العزل اخلليجية 

)اإي�شاح 1(. 

تـــــم حتـــــويل قرو�ص جت�شـــــريية اإ�شـــــافية ومتـــــو�شطة الأجل مببـــلغ 51.6 مليـــون ريــــال �شعــــــودي كمــــــا يف 31 دي�سمرب 2013 اإىل ال�شركة 

التابعة اجلديدة املحولة، �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة ال�شوف ال�شخري )اإي�شاح 1(. يتم ت�شديد القر�ص متو�شط الأجل على 16 دفعة ربع 

�شنوية مت�شاوية. مت اإعادة جدولة القر�ص التج�شريي لي�شتحق الدفع على 16 دفعة ربع �شنوية مت�شاوية. كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغ ر�شيد القر�ص 

القائم 45.1 مليون ريـال �شعودي )76.6 مليون ريـال �شعودي عام 2013( مت�شمنًا اجلزء املتداول مببلغ 13.7 مليون ريـال �شعودي )6.3 مليون 

ريـال �شعودي عام 2013(. 
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القرو�ص لأجل )تتمة(  -16

اإن القر�ص )رقم 5( ميثل جمموعة قرو�ص ح�شلت عليها �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة، وهي �شركة تابعة 

�شابقًا، من بنك حملي جتاري لتمويل متطلبات راأ�شمالها العامل وم�شاريفها الراأ�شمالية. خالل العام، مل يتم العرتاف مببلغ القر�ص ب�شبب عدم 

توحيد �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة )اإي�شاح 1(.  

اإن القر�ص )رقم 6( ميثل قرو�شا جت�شريية ح�شلت عليها �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة عن طريق جمموعة العزل اخلليجية 

وذلك لتمويل بناء امل�شنع اجلديد. كما يف 31 دي�سمرب 2013 مت حتويل القر�ص القائم والبالغة قيمته 25 مليون ريـال �شعودي والظاهر كجزء من 

القر�ص رقم )4( اإىل �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة وذلك لإلغاء التوحيد بني �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة 

وجمموعة العزل اخلليجية )اإي�شاح 1(. خالل العام، مت حتويل قر�ص جت�شريي اإىل قر�ص متو�شط الأجل ي�شتحق الدفع على 36 دفعة �شهرية غري 

مت�شاوية. كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغ ر�شيد القر�ص القائم 19 مليون ريـال �شعودي مت�شمنا اجلزء املتداول مببلغ 8.4 مليون ريـال �شعودي. 

يخ�شع القر�ص مل�شاريف مالية ح�شب املعدلت التجارية. 

اإن القر�ص )رقم 7( ميثل قر�ص ح�شلت عليه ال�شركة الأم مببلغ 500 مليون ريـال �شعودي من بنك حملي لتمويل متطلبات راأ�شمالها العامل. يخ�شع 

القر�ص مل�شاريف مالية ح�شب املعدلت التجارية. كما يف 31 دي�سمرب 2014، كان ر�شيد القر�ص القائم 400 مليون ريـال �شعودي مبا يف ذلك اجلزء 

املتداول مببلغ 100 مليون ريـال �شعودي. يتم �شداد القر�ص على 10 اأق�شاط ن�شف �شنوية مت�شاوية. 

اأدرجت اأق�شاط القرو�ص امل�شتحقة يف عام 2015 �شمن املطلوبات املتداولة. 

راأ�ص املال  -17

يبلغ راأ�شمال ال�شركة الأم 600 مليون ريـال �شعودي )600 مليون ريـال �شعودي عام 2013( مق�شم اإىل 60 مليون �شهم  قيمة  كل �شهم 10 ريـال 

�شعودي )60 مليون �شهم قيمة كل �شهم 10 ريـال �شعودي عام 2013(.

توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة  -18

يف عام 2014، وزعت ال�شركة الأم توزيعـــــــات اأرباح نقدية بواقع 1.00 ريـال �شعودي لل�شهم باإجمايل مبلغ 60 مليون ريـال �شعودي عن العام 2013 

)2013: بواقع 0.75 ريـال �شعودي لل�شهم باإجمايل مبلغ 45 مليون ريـال �شعودي عن العام 2012(. 

كما قامت ال�شركة الأم يف عام 2014 بتوزيع اأرباح نقدية مرحلية بواقع 1.00 ريـال �شعودي لل�شهم باإجمايل مبلغ 60 مليون ريـال �شعودي )2013: 

بواقع 0.75 ريـال �شعودي لل�شهم باإجمايل مبلغ 45 مليون ريـال �شعودي(.

اقرتح جمل�ص الإدارة توزيعات اأرباح نقدية نهائية بواقع 1.00 ريـال �شعودي عن العام 2014 لل�شهم باإجمايل مبلــــــــغ 60 مليون ريـال �شعودي متثل 

10 ٪ من راأ�ص املال )1.00 ريـال �شعودي لل�شهم باإجمايل مبلغ 60 مليون ريـال �شعودي متثل 10٪ من راأ�ص املال يف عام 2013( وذلك لعتمادها 

من قبل امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي.

حقوق امللكية غري امل�سيطرة   -19

اإن حقوق امللكية غري امل�شيطرة هي كما يلي:

الن�شبة املئوية ٪  

2013  2014  

50  50 �شركة الزامل هد�شون املحدودة 

50  50 �شركة برتوكيم الزامل املحدودة  

50  - �شركة الربيعة والن�شار والزامل لل�شناعات اخلر�شانية املحدودة )اإي�شاح 1( 

49  49 �شركة ال�شرق الأو�شط ملكيفات الهواء املحدودة 

49  49 �شركة جمموعة العزل اخلليجية 

-  49 �شركة امل�شنع ال�شعودي لعزل الأنابيب املحدودة )اإي�شاح 1( 

7.73  7.73 زامل �شتيل بيلدنغز - فيتنام كومباين ليمتد 



88 | التقرير ال�شنوي للزامل لل�شناعة 2014 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة ( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

م�ساريف البيع والتوزيع  -20

2013  2014  

)باآلف الريالت  ال�شعودية(  

 254.029  262.696 تكاليف موظفني 

 50.112  51.693 دعاية وترويج مبيعات 

 23.605  30.940 خدمات 

 7.248  11.214 اإيجار ومنافع 

 73.655  68.026 نقل و�شفريات عمل و�شيافة 

 42.093  25.211 �شمان 

 10.751  12.575 ا�شتهالك 

 1.620  2.072 اإ�شالح و�شيانة 

 14.939  34.276 خم�ش�ص ديون م�شكوك يف حت�شيلها 

 21.214  22.578 اأخرى 

499.266  521.281  

امل�ساريف العمومية والإدارية  -21

2013  2014  

)باآلف الريالت  ال�شعودية(  

291.079  296.612 تكاليف موظفني 

16.170  21.345 ا�شتهالك 

70.911  61.278 خدمات 

2.501  4.194 لوازم 

23.859  22.195 اأخرى 

 

404.520  405.624  

الإيرادات الأخرى، بال�سايف  -22

2013  2014  

)باآلف الريالت  ال�شعودية(  

)3.301(  )4.577( خ�شائر حتويل عمالت 

)369(  14.080 اأرباح )خ�شارة( من بيع ا�شتثمارات )اإي�شاح 6( 

1.784  2.140 اإيرادات توزيعات اأرباح 

)536(  )467( خ�شارة من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات 

14.239  7.830 اأخرى 

 

11.817  19.006  

تكاليف التمويل  -23

يتم تكبد تكاليف التمويل على اأوراق الدفع ومتويالت املرابحة والتورق والقرو�ص الق�شرية الأجل والقرو�ص لأجل واإطفاء ر�شوم التقييم املدفوعة 

مقدمًا املتعلقة بالقرو�ص من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.
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التحليل وفقًا للقطاعات  -24

اأ (  حتليل املبيعات والدخل )اخل�سارة( من العمليات و�سايف املوجودات ح�سب الأن�سطة :

الدخل )اخل�شارة(    

�شايف املوجودات من العمليات   املبيعات    

2013  2014  2013  2014  2013  2014  

) باآلف الريالت ال�شعودية (    

641.861  761.828  190.874  219.612  2.228.380  2.463.798 �شناعة املكيفات 

927.603  983.613  204.482  194.580  2.697.288  2.535.521 �شناعة احلديد 

100.118  125.978  30.607  30.783  298.649  292.932 �شناعة املواد العازلة 

 املركز الرئي�شي

)61.040(  )128.899(  )23.276(  )39.100(  189.667  163.168 واأخرى 

 

1,608,542  1،742،520  402,687  405،875  5,413,984  5،455،419  

ب (  حتليل املبيعات والدخل من العمليات ح�سب النطاق اجلغرايف :

الدخل )اخل�شارة( من العمليات  املبيعات    

2013  2014  2013  2014    

) باآلف الريالت ال�شعودية (      

اململكة العربية ال�شعودية:

303.083  306.200  3.970.935  4.013.077 مبيعات حملية   

40.585  43.295  508.352  515.939 مبيعات ت�شدير   

343.668  349.495  4.479.287  4.529.016 جمموع مبيعات اململكة العربية ال�شعودية  

42.454  24.892  611.791  581.746 بلدان اأ�شيوية اأخرى   

17.074  31.402  310.270  334.430 اأفريقيا   

)509(  86  12.636  10.227 اأوروبا   

   

402.687  405.875  5.413.984  5.455.419    

اللتزامات املحتملة  -25

اأ�شدرت البنـوك التي تتعامـل معها املجموعة �شمانات ح�شن تنفيذ نيابة عن املجموعة، ب�شاأن بع�ص العقود وخطابات اعتماد مببلغ 1.123 مليون 

ريـال �شعودي )1.170 مليون ريـال �شعودي عام 2013( و 166 مليون ريـال �شعودي )122 مليون ريـال �شعودي عام 2013( على التوايل. 

26-الرتباطات الراأ�سمالية

اعتمــــــــــــــــد اأع�شــــــــاء جملــــ�ص الإدارة م�شاريف راأ�شمـالية م�شتقبلية مببلغ 52 مليون ريـال �شعودي )87.72 مليون ريـال �شعودي عام 2013(.

احتياطي نظامي  -27

وفقًا ملتطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية، تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10 ٪ من �شايف الربح حتى يبلغ 

الحتياطي 50٪ من راأ�ص املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة ( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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اإدارة املخاطر  -28

خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف اإخفاق اأحد الأطراف يف الوفاء بالتزاماته والت�شبب بخ�شارة مالية للطرف الآخر. ت�شعى املجموعة اإىل احلـد من خماطر 

الئتمان املتعلقة بالعمالء بو�شع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�شابات املدينة غري امل�شددة، ومل حتدد الإدارة اأية تاأثريات هامة ناجمة عن 

تركيز خماطر الئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل. بيد اأن احل�شابات التجارية املدينة امل�شتحقة من العمالء الأجانب م�شمونة باعتمادات م�شتندية.

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�شيولة يف مواجهة املجموعة لل�شعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية. وتعمل املجموعة على احلد من 

خماطر ال�شيولة ب�شمان توفر الت�شهيالت البنكية. تتطلب �شروط البيع اخلا�شة باملجموعة اأن يتم ت�شديد املبالغ امل�شتحقة خالل 90 يومًا من تـاريخ 

البيع، كما ت�شدد احل�شابات التجارية الدائنة عادة خالل 90 يومًا من تاريخ ال�شراء.

خماطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. نتيجة لال�شتثمارات يف 

الدول الأجنبية، ميكن اأن تتاأثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة اأ�شعار �شرف الريـال ال�شعودي مقابل العمالت املتداولة يف هذه الدول الأجنبية.

تتعر�ص ال�شركة اأي�شا للتعامل بالعمالت، وين�شاأ هذا التعر�ص ب�شكل رئي�شي من عمليات البيع اأو ال�شراء التي تقوم بها ال�شركات التابعة الأجنبية 

بالعمالت املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون اأ�شعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�شتخدمة لل�شركة الأم.

معامالت غري نقدية اإ�سافية  -29

2013  2014  

)باآلف الريالت  ال�شعودية(  

�شهرة معاد ت�شنيفها اإىل ا�شتثمار يف �شركة مرتبطة عند اإلغاء توحيدها

-  23.880    ك�شركة تابعة )اإي�شاح 1(  

�شايف موجودات �شركة تابعة حمولة اإىل ا�شتثمار يف �شركة مرتبطة عند

-  22.916    اإلغاء توحيدها ك�شركة تابعة )اإي�شاح 1( 

-  5.625 ذمم مدينة من ا�شتبعاد ا�شتثمار يف �شركة مرتبطة )اإي�شاح 1(  

توحيد �شايف موجودات �شركة مرتبطة عند اإلغاء العرتاف با�شتثمار يف

-  )367(    �شركة مرتبطة )اإي�شاح 1(  

-  )353( توحيد �شركة تابعة موحدة م�شددة من خالل جهة ذات عالقة 

)2.000(  )2.000( مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة مت قيدها كم�شتحقات 

1.220  - ر�شملة ر�شوم تقييم قر�ص مدفوعة مقدما  

القيم العادلة لالأدوات املالية  -30

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�شا�شه مبادلة اأ�شل ما اأو �شداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�شا�ص ال�شعر الفوري للمعاملة 

يف تعامالت ال�شوق املبا�شرة. تتاألف املوجودات املالية للمجموعة من الأر�شدة لدى البنوك والنقدية واحل�شابات املدينة واملبالغ امل�شتحقة من جهات 

ذات عالقة وجهات منت�شبة، وتتاألف مطلوباتها املالية من قرو�ص املرابحة والقرو�ص الق�شرية الأجل والقرو�ص لأجل واأوراق الدفع واحل�شابات 

الدائنة واملبالغ امل�شتحقة اإىل جهات ذات عالقة وجهات منت�شبة.

ول يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية.

اأرقام املقارنة  -31

مت اإعادة ت�شنيف بع�ص اأرقام العام 2013 مبا يتما�شى مع العر�ص لل�شنة احلالية.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة ( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014




